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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 9/7/2003 

Presidência do Deputado Mauri Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício no 1/2003 (encaminha o 
Projeto de Lei no 884/2003, do Governador do Estado), da Comissão 
de Justiça - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nos 885 a 888/2003 - Requerimentos n°s 
984 a 993/2003 - Comunicações: Comunicação do Deputado Elmiro 
Nascimento- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião 
Helvécio, Doutor Ronaldo, Doutor Viana, Padre João e Rogério 
Correia- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições-
Palavras do Presidente - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 48/2003; discursos dos Deputados Alberto Pinto 
Coelho e Dinis Pinheiro; questões de ordem; requerimento do 
Deputado Elmiro Nascimento; deferimento; questão de ordem; leitura 
do dispositivo do art. 4° do Substitutivo no 1, que contém o art. 119 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; votação nominal do 
Substitutivo no 1 , salvo destaque; aprovação; votação nominal do 
dispositivo do art. 4°, que contém o art. 119 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT -; rejeição; declarações de voto -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 26/2003; 
discursos dos Deputados Rogério Correia e Maria Tereza Lara; 
encerramento da discussão; votação nominal do Substitutivo no 1 , 
salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 3 -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 27/2003; 
não recebimento de emenda do Bloco PT -PC do B; encerramento da 
discussão; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação; 
votação nominal das Emendas n°s 1 a 6; aprovação - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 28/2003; encerramento 
da discussão; discurso do Deputado Rogério Correia; votação nominal 
do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
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de Lei no 718/2003; encerramento da 'discussão; votação do 
Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da 
Emenda n° 1; votação das Emendas n°s 3 a 6; aprovação; votação da 
Emenda n° 2; rejeição; declarações de voto - 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 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 
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 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 
1a Fase (Expediente) 

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

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

seguinte correspondência: 
OFÍCIO N° 1/2003 

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se 
segue, resultante do desmembramento do Projeto de Lei no 788/2003. 

PROJETO DE LEI N° 884/2003 
- O Projeto de Lei no 884/2003, do Governador do Estado, foi 

publicado na edição anterior. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 885/2003 
Institui o Dia do Defensor Público no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o dia 19 de maio como o Dia do Defensor 

Público no Estado. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O direito à assistência jurídica gratuita aos carentes é 

garantida pela Constituição Federal e exercida pela Defensoria 
Pública. 

A proposição visa a homenagear o Defensor Público pelo serviço 
prestado, de alta relevância e de caráter essencial à função 
jurisdicional do Estado, responsabilizando-se pela orientação jurídica 
e pela defesa em todos os graus de jurisdição daqueles que delas 
necessitarem. 

O Estado conta 440 Defensores Públicos que exercem com 
plenitude o sentimento de defesa do cidadão mineiro, notadamente os 
mais carentes. 

A data proposta é o dia 19 de maio, aniversário de morte de Santo 
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Ivo, patrono dos Defensores Públicos e de todos aqueles que 
militam na área do direito, já sendo comemorado nessa data, em 
vários Estados, o Dia do Defensor Público. 

Considerando que a categoria ainda não possui no Estado data 
específica em sua homenagem, e em razão da relevância social da 
atuação do Defensor Público, assegurando aos carentes o exercício 
pleno da cidadania, conto com o apoio de nossos pares à aprovação 
desta proposição. 

- . Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 886/2003 
Dispõe sobre a criação do Sistema Mineiro de Registro de Câncer -

SIMCA. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Sistema Mineiro de Registro de Câncer -

SIMCA -, destinado ao cadastro de todo e qualquer caso de tumor 
maligno diagnosticado em pessoas residentes no Estado. 

Art. 2° - O SIMCA tem como objetivo a coleta e o ordenamento 
sistemático de dados de pacientes portadores de tumores malignos. 

Art. 3° - Os objetivos do SIMCA são: 
I - identificar todos os novos casos de tumor maligno diagnosticados 

em pessoas residentes no Estado; 
11 - manter cadastro que possibilite o levantamento anual de novos 

casos de tumor maligno, estratificando-se a incidência conforme o 
local anatômico de ocorrência, idade, gênero e profissão do paciente; 

111 - identificar os grupos populacionais de risco para tumores 
malignos; 

IV - participar de estudos epidemiológicos relativos à freqüência de 
tumores malignos; 

V - planejar e auxiliar na realização de programas de controle e 
prevenção dos tumores mais prevalentes na população mineira; 

VI - fornecer subsídios aos serviços que realizam a prevenção, o 
diagnóstico, o tratamento, a recuperação e o controle de pacientes 
portadores de lesões malignas; 

VIl - auxiliar na formação e capacitação dos trabalhadores da saúde. 
Art. 4° - Todo caso confirmado de tumor maligno em habitante do 

L------~------1 



849 
Estado será notificado ao SIMCA no prazo máximo de dez dias 
após o diagnóstico. 

Parágrafo único - O Estado adotará as providências necessárias 
junto aos estabelecimentos credenciados, pertencentes ou não ao 
Sistema Único de Saúde, para viabilizar a notificação exigida no 
"caput" deste artigo. 

Art. 5° - O acesso aos dados do SIMCA é público e gratuito, 
respeitando-se as justificativas técnicas e os preceitos legais e éticos. 

Parágrafo único - Será mantido o sigilo referente a dados 
identificadores das pessoas portadoras de tumores malignos. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: Na sociedade hodierna a incidência de tumores 

malignos vem apresentando importância crescente. A saúde pública 
vem se preocupando com a letalidade dos diversos tipos de câncer, o 
que exige novas ferramentas que permitam melhorar o conhecimento 
da prevalência dessa doença. 

A proposição em tela objetiva instituir em território mineiro um 
sistema estadual de registro de câncer que, certamente, ao longo dos 
anos permitirá a obtenção de um banco de dados que norteará as 
autoridades responsáveis pela saúde pública no planejamento de 
ações mais efetivas para prevenção, tratamento e recuperação de 
pessoas vitimadas por essa doença. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Mauro Lobo. Anexe-se ao Projeto de Lei no 878/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 887/2003 
Veda a realização, no Estado, de exames de concursos públicos e 

processos seletivos aos sábados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica vedado a realização, aos sábados, de exames de 

concursos públicos para a admissão de pessoal na administração 
pública direta e indireta e de processos seletivos para ingresso em 
instituições de ensino da rede pública e particular no Estado. 
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Justificação: Este projeto de lei pretende enquadrar o Estado de 
Minas Gerais em uma realidade nacional. O Brasil é o maior país 
cristão do mundo. E isto, obviamente, interfere na conduta social de 
seu povo, que se orienta, diariamente, segundo os preceitos de sua 
religiosidade. 

Muitos brasileiros, seguidores dos Dez Mandamentos, guardam o 
dia de sábado para oração a Deus, abstendo-se de realizar quaisquer 
atividades que possam gerar frutos de natureza pessoal, sejam eles 
profissionais, culturais ou econômicos. 

Estes religiosos guardadores do dia de sábado, que professam 
diversas religiões, são, no Estado, dezenas de milhares, constituindo 
uma parcela considerável da sociedade mineira. 

Entretanto, justamente por guardarem suas convicções e crenças 
religiosas, muitos cidadãos mineiros têm sido punidos com a 
realização de exames de concursos públicos, vestibulares e provas 
escolares no dia de sábado. Tal situação não pode continuar, sob 
pena de atentar contra o princípio constitucional da liberdade religiosa, 
consagrado no inciso VI do art. 5° da Constituição Federal de 1988, 
que assegura os direitos fundamentais do homem. 

Para que não sejam punidos por exercitarem suas crenças, os 
religiosos que guardam o dia de sábado vêm sido compelidos a 
recorrer, cada vez mais, ao Poder Judiciário para obterem a 
impugnação de editais de concursos públicos e vestibulares e a 
marcação de horário diferenciado para realizarem suas provas. Muitos 
requerimentos têm sido vitoriosos, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal. 

Para estes religiosos, o cumprimento das leis do homem é 
importante, porém, o cumprimento das leis de Deus é imprescindível. 
Sensíveis aos problemas causados pela realização de provas e 
exames em dias de sábado, apresentamos este projeto para vedar tal 
prática, o que não trará nenhum prejuízo à administração pública ou a 
outros entes públicos e privados, pois muitos processos de seleção 
têm sido realizados aos domingos ou em dias de semana, v.g., os 
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concursos públicos da Educação, em Minas Gerais, em 2001, da 
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e o exame da OAB, 
entre tantos outros. 

Diante do exposto e estando o projeto em concordância com o 
legislador constituinte, contamos com o apoio dos nobres Deputados 
desta egrégia Casa de Leis para sua aprovação. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei no 1 02/2003, 
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 888/2003 
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Distrito de São 

Mateus de Minas, com sede no Município de Camanducaia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos do 

Distrito de São Mateus de Minas, com sede no Município de 
Camanducaia. 

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. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A Sociedade Amigos do Distrito de São Mateus de 

Minas foi fundada em 4/7/94, no Município de Camanducaia, data em 
que foram levados a registro os atos constitutivos dessa entidade sem 
fins lucrativos, entre cujos objetivos contam-se a promoção de 
atividades culturais, sociais e desportivas e a melhoria das condições 
de vida dos moradores do Distrito de São Mateus de Minas. 

A entidade vem implementando projetos fecundos, como os ligados 
ao lazer e aos esportes, instrumentos eficazes para o pleno 
desenvolvimento do ser humano, além de serem atividades hoje 
reconhecidas como formas de educação e de disciplina, 
especialmente da juventude. 

A instituição preenche todos os requisitos legais para ser declarada 
sua utilidade pública, conforme se verifica em suas disposições 
estatutárias, que vêem sendo cumpridas rigorosamente. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos colegas Deputados para 
a aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 984/2003, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao atendimento 
das propostas que relaciona. 

No 985/2003, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao atendimento 
das propostas que relaciona. 

N° 986/2003, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao atendimento 
das propostas que relaciona. (- Distribuídos à Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N° 987/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Obra Social Mário Penna 
pela comemoração de seus 32 anos de fundação. (-À Comissão de 
Saúde.) 

N° 988/2003, do Deputado Dalmo R!beiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Marlene Oliveira Nery 
por sua posse como Defensora Pública Geral de Minas Gerais. 

No 989/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o ex-Comandante-Geral da 
PMMG pelos relevantes trabalhos prestados à corporação. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 990/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgard 
dos Anjos por sua posse como Comandante-Geral da PMMG. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Adalclever Lopes.) Anexe-se ao Requerimento no 928//2003. 

N° 991/2003, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão e à Presidente do 
IPSEMG com vistas a que prestem as informações que menciona, 
referentes ao Instituto de Desenvolvimento Gerencial. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 992/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Conselho Universitário da Universidade 
Federal de Uberlândia e com a Faculdade de Engenharia Mecânica 
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pela aprovação do curso de graduação em Engenharia 
Mecatrônica. (-À Comissão de Educação.) 

N° 993/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulada moção de aplauso ao Promotor de Justiça de Juiz de Fora 
por sua atuação frente à 18a Promotoria de Justiça. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Elmiro 

Nascimento. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, voltamos à tribuna para falar sobre dois aspectos 
importantes da política nacional. O primeiro momento de grandeza 
para o Estado refere-se à preocupação do Governador Aécio Neves 
em liderar um movimento nacional em favor da revisão do pacto 
federativo. 

A República Federativa do Brasil tem experimentado, nos últimos 
anos, grande agravo à idéia de nação federativa. Se analisarmos o 
comportamento das receitas da União, perceberemos que, desde a 
década de 40, sucessivamente o poder tributário do País vem 
aumentando, concentrando-se na União. 

Para chegarmos aos dados de 2002, percebemos que essa 
capacidade arrecadatória ultrapassa 66,5% para a União, enquanto os 
municípios arrecadam em alíquota inferior a 5%. Os espaços 
subnacionais, os Estados federativos mantêm arrecadação em torno 
dos 26%. Portanto, é mais que oportuno repactuar a posição da nossa 
idéia de República; que haja repactuação das divisões das receitas da 
União, dos Estados e dos municípios. 

O Governador Aécio Neves, na reunião com o Presidente Lula, em 
30 de junho, tomou a iniciativa de buscar a valorização da participação 
dos Estados na receita da União. Entre as novidades apresentadas, 
duas devem ser amplamente discutidas, principalmente por aqueles 
que defendem a causa municipalista. 

A primeira idéia é que a CPMF seja dividida entre União, Estados e 
municípios, no instante em que for transformada em imposto definitivo. 
Não podemos concordar com idéias elitistas, de técnicos da União, os 
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quais entendem ser o poder de arrecadar a CPMF exclusivo do 
Poder central. Cada um dos municípios e dos habitantes do País, 
quando transaciona nos estabelecimentos bancários, é taxado em 
0,38% e se justifica, conseqüentemente, que dessa divisão façam 
parte municípios e Estados. Acredito que o recolhimento de O, 1% da 
CPMF para os Estados corrigirá essa grave distorção, pois quem 
viabiliza a transação para a cobrança dessa contribuição são os 
municípios e os Estados. Minas Gerais, na pluralidade dos seus 853 
municípios, não pode continuar sua trajetória fiscal sem ser 
contemplada com essa participação. Os dados do balanço do Tesouro 
Nacional do ano passado são surpreendentes e mostram a 
importância da CPMF para a sobrevivência dos municípios e Estados. 

Se somarmos os dois principais impostos arrecadados pelas 
Prefeituras, ISSQN e IPTU, encontraremos valor inferior à metade do 
que foi arrecadado por meio da CPMF. Então, não há como, ao falar 
em sistema federativo, excluir municípios e Estados da divisão da 
receita da CPMF. 

O segundo aspecto fundamental é a visão que devemos ter da lei 
que permitirá a participação dos Estados na divisão da receita oriunda 
da tributação do principal imposto, o ICMS, financiador dos Estados 
brasileiros, responsável pelo financiamento dos cofres estaduais. 
Entendemos ser perfeitamente possível a iniciativa dessa lei não ser 
do Presidente da República, mas de, pelo menos, 1/3 dos Deputados 
Estaduais do nosso País. Entendemos que, se conseguirmos avançar 
no que diz respeito à participação dos Poderes estaduais, junto com 
os Governadores, na apresentação dessa proposta, daremos passo 
importante para ter receita compartilhada, não havendo preocupação 
com o item fundamental de tributar na fonte ou no destino, mas 
permitindo que todo cidadão, por meio das Assembléias Estaduais, 
possa desenvolver raciocínio único da implantação de lei nacional, e 
não o conceito vigente de lei federal imposta a todos os Estados. 

Digo isso porque, hoje, Minas Gerais está recebendo os 
Governadores Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul; Marconi 
Perillo, de Goiás, representando a Região Centro-Oeste; Vilma de 
Farias, do Rio Grande do Norte, representando o Nordeste; Eduardo 
Braga, do Amazonas, representando a Região Norte; e o companheiro 
Deputado Federal Virgílio Guimarães, relator do projeto da reforma 
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tributária, que poderá dar sua grande' contribuição ao País, 
permitindo que a reforma tributária valorize a idéia do pacto federativo. 

Quando falamos em federação é importante que o parlamento e o 
povo de Minas distingam os dois modelos fundamentais de 
federalismo. De um lado, desde a Convenção da Filadélfia, em 1787, 
temos o federalismo americano, que é uma forma de governo pela 
qual os entes federados se unem para formar uma nação. Essa visão 
rickeriana do federalismo, conhecida como as federações "come 
together'' - feitas para justificar a união -, contrapõe-se aos 
movimentos federalistas mais recentes, encontrados em países com 
grande similitude com o Brasil. 

Destaco o exemplo federalista adotado recentemente na Bélgica, na 
Índia e na Espanha, países que apresentam, quer sob o ponto de vista 
da metodologia do IDH, quer sob o ponto de vista da repactuação 
tributária, uma grande similitude com o que encontramos no nosso 
País. Se analisarmos especificamente o caso da Espanha, país, até 
há pouco tempo, com fundamento unitário, veremos que seu momento 
federativo dá um exemplo que pode ser adotado pelo Brasil. 

Nesse país, na constituição federalista, tiveram que suplantar um 
problema seno nacionalidade e conseguiram avançar, 
reconhecendo a existência de quatro delas: os bascos, os galegos, os 
catalães e os espanhóis. Dentro dessa pluralidade étnica, com 
características sociais, culturais e econômicas tão diferentes, os 
parlamentares, em nome de uma Espanha unida, conseguiram 
elaborar uma carta tributária, que satisfaz essa idéia dual, 
complementar, dos entes da federação. 

No Brasil, não temos uma diferença tão aguçada, razão pela qual o 
desafio para construir uma pátria mais justa e que respeita os entes 
da federação encontra um clima mais favorável e possível para a 
implantação do federalismo com que sonhamos: um federalismo que 
seja "hold together", ou seja, para manter a união, e não para 
fortalecer o Governo central. 

Essa data é importante, porque temos, em Minas, um Governador 
com a experiência de Presidente do Congresso Nacional, reunindo 
várias qualidades políticas, como a habilidade no trato para construir 
esse novo pacto federativo, e, à frente da União, o Presidente Lula, 
que vem das camadas mais populares do País. 
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Aqueles que pensam que o Governo Lula terá semelhança com o 

de Fernando Henrique estão totalmente enganados. Podemos 
perceber, na preocupação do atual Presidente, a vontade de dar ao 
País uma nova diretriz no conceito internacional. Nessa linha, quando 
o Presidente Lula busca a parceria com os irmãos latino-americanos, 
fortalecendo uma visão mais cepalina da nossa política externa, em 
contraposição ao Governo anterior, que sempre se ancorava nos 
dados do FMI e do Banco Mundial, tenho absoluta certeza de que o 
nosso povo encontrará o verdadeiro caminho para iniciar, de modo 
rápido, aquilo que é mais urgente entre nós: a distribuição da riqueza, 
com maior justiça, priorizando o lado social. Essa é a nossa 
esperança. Esperamos que a data de hoje possa consagrar-se nos 
anais de Minas como a do nascimento de uma nova visão do pacto 
federativo no Brasil. Muito obrigado. 

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

Deputados, funcionários da Assembléia, público que nos honra com a 
sua visita e telespectadores da TV Assembléia, estamos cumprindo a 
convocação extraordinária para a votação dos projetos que integram a 
reforma administrativa do Governo do Estado. Esses projetos alteram 
profundamente a vida dos servidores públicos e interferem em seus 
direitos. Devem, pois, ser debatidos adequadamente e enriquecidos 
co~ as propostas e as emendas apresentadas neste parlamento. 

E necessário, no entanto, esclarecer que esta convocação se dá em 
virtude do empenho do Governo na votação das reformas, e não 
porque a Assembléia tenha demorado a votar ou não tenha 
conseguido apreciar os projetos no tempo certo. Tais projetos foram 
enviados a esta Casa na segunda quinzena de maio, e, tão logo 
publicados, no dia 22 do mesmo mês, iniciou-se a tramitação. É bom 
que isso fique bem claro, pois, já há algum tempo, vem pairando sobre 
os Deputados uma presunção de inoperância e de privilégios. 
Surgem, a cada minuto, dados e notícias contraditórias e infundadas. 
Muito se comenta sobre a remuneração desses trabalhos 
extraordinários: há quem aponte cifras astronômicas, da ordem de 
R$58.000,00 por Deputado, há quem diga que poderíamos ter votado 
todos os projetos antes do início do recesso e que só não o fizemos 
para ensejar uma remuneração extra. 
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É imprescindível que se mostre que a tramitação dos prÕjetos 

obedece às normas regimentais, envolve prazos e pareceres de 
comissões e que não se pode atropelar esse processo. Durante a 
tramitação, os interessados manifestam-se, e esta Casa tem tido a 
oportunidade de receber os servidores em Plenário e de organizar 
audiências públicas para debates, tudo de modo a dar a transparência 
necessária à participação democrática. 

A pedido de vários grupos de servidores, apresentei emendas a 
alguns dos projetos da reforma administrativa, com o objetivo de 
aperfeiçoá-los. Essa interlocução, necessária e proveitosa, tem que 
ser parte da elaboração das leis, e o legislador deve estar atento às 
demandas de seus representados. 

A continuidade dos trabalhos, nesta convocação extraordinária, é, 
portanto, benéfica ao esforço de dotar o Estado de instrumentos para 
modernizar e redimensionar a máquina administrativa, sem, contudo, 
desconsiderar os direitos e as aspirações daqueles que são as 
engrenagens dessa máquina: os servidores públicos. 

Preocupa-me a situação das Diretoras de escola, por isso apresentei 
emenda dilatando o prazo, de modo a garantir a elas o direito ao 
apostilamento. Preocupa-me também a situação dos inativos, que 
precisam ter certeza do respeito aos direitos adquiridos. 

Com o desmembramento do cargo efetivo e do comissionado, 
previsto no Projeto de Lei no 719, os servidores em atividade ainda 
teriam a compensação dos adicionais de desempenho, mas os 
inativos, ao que parece, apenas enorme perda. Apresentei emendas e 
espero que a aprovação possa resguardar os direitos de quem já 
ofereceu ao serviço público o melhor de si. 

Estou certo de que, com sua reconhecida competência e 
sensibilidade, o Secretário de Planejamento e Gestão, Prof. 
Anastasia, saberá entender o propósito das mudanças sugeridas, 
assim como estou seguro de que o Governador Aécio Neves acolherá 
as ponderações dos servidores públicos. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Peço aos colegas reflexão, 
pois há muito tempo não temos um dia tão importante como o de hoje, 
principalmente no que se refere à PEC no 48, que estamos votando e 
que afetará, com certeza, a vida dos trabalhadores deste Estado. 
Espero que pensemos bem para que não tenhamos, a menos de um 
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ano, funcionários à porta deste Pode'r dizendo que estão 
desempregados, passando fome ou sendo perseguidos pelo chefe. 
Queira Deus que isso não aconteça. Tenho liberdade e consciência 
para aprovar o que entendo ser correto. Não preciso de 1 Okm de 
asfalto, mata-burro, mas da minha consciência tranqüila, para que 
possa dormir. A reflexão é necessária, pois estão em jogo seres 
humanos, que não têm a menor culpa da maneira incoerente e muitas 
vezes desastrosa com que governaram este Estado. Muitos dos 
Governos não se preocuparam em respeitar os recursos recebidos, 
arrecadados, gastar menos. Pelo contrário, gastaram mais e agora 
culpam o funcionalismo público estadual. Deus permita que os 77 
Deputados possam ter consciência tranqüila. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)*- Saúdo V. Exa. e os 
parlamentares, assim como todos os servidores da educação que aqui 
se encontram. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento. 

Falo da nossa preocupação neste momento em que a Casa volta a 
fazer uma reflexão muito importante sobre aquele que é e sempre 
será o maior patrimônio do Estado, o servidor público. Tanto na 
Comissão de Administração Pública quanto na Comissão de 
Educação aprovamos requerimento, que já foi encaminhado ao 
Secretário Anastasia e à Secretária da Educação, para que fique, 
desde já, garantido assento das duas comissões na elaboração do 
plano de carreira dos servidores. 

Desde a legislatura passada, buscamos resgatar a dignidade do 
servidor da educação no que diz respeito ao seu salário, defasado há 
mais de nove anos. É necessária reflexão profunda e compromisso, 
como já foi estabelecido entre os partidos, para que o plano de 
carreira venha a esta Casa e possamos restabelecer os legítimos 
direitos dos servidores, particularmente dos da educação, que 
aguardam já, por longos anos, essa atitude do Governo. 
Apresentamos inúmeras emendas, que foram incorporadas, na busca 
da construção desses projetos em defesa dos servidores do Estado 
de Minas Gerais. 

Te mos certeza de que esta Casa sempre terá um compromisso 
maior com nossa consciência e com todos os servidores deste 
Estado, sejam eles da educação, da agricultura, da saúde. Todos 
irmanados num só sentimento para o restabelecimento do plano de 

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



carreira e a valorização efetiva e responsável de cada servidor 
mineiro. 

859 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo seu 
pronunciamento. Como todos já estamos de acordo, convictos de que 
o Governador Aécio Neves enviará, no segundo semestre, o plano de 
carreira do funcionalismo público estadual como um todo, chamo a 
atenção para o fato de que muitas vezes, nas manifestações, os 
companheiros Deputados falam muito sobre o plano de carreira dos 
funcionários da área da educação. Concordamos em que tem de 
haver um plano e ele deve vir para cá o mais rápido possível. Chamo 
a atenção para o plano de carreira dos funcionários da área de saúde. 
Todo funcionário, seja médico, dentista, auxiliar de enfermagem, 
agente de saúde, está com salário defasado, não havendo perspectiva 
de aumento. Manifesto, aproveitando o pronunciamento de V. Exa., 
que também é médico, nossa visão clara e transparente. Lutaremos e 
faremos gestões junto ao Governador para que o plano de carreira do 
funcionalismo seja encaminhado no segundo semestre, para 
discussão. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Doutor Ronaldo - Obrigado. Realmente temos de ter 
essa consciência. Quero, ainda, fazer referência especial aos 
servidores desta Assembléia. Segundo consta, não recebem qualquer 
acréscimo de remuneração por esses trabalhos extraordinários. Este 
período de recesso seria o momento de recuperar, em parte, as 
energias, pois, suspensas as atividades de Plenário e das Comissões, 
todos poderiam adotar ritmo mais suave de trabalho. Com a 
convocação, no entanto, os trabalhos são acelerados: há reuniões de 
comissões à noite e as atividades de Plenário se estendem além do 
normal. Os servidores se empenham com maior intensidade e aqui 
permanecem, solícitos e dedicados, mesmo sem qualquer 
compensação pelo trabalho a mais. Diante disso, deixo apelo à Mesa, 
para que, a exemplo da Câmara Federal, autorize, para as 
convocações extraordinárias, remuneração extraordinária para os 
nossos servidores. Eles são parte importante do nosso trabalho e 
precisamos fazer justiça ao seu esforço. 

Finalmente, quero aqui mencionar que, há dez dias, os funcionários 
da Santa Casa de Misericórdia, nesta Capital, estão em greve. 
Somente os serviços básicos e de urgência estão sendo mantidos, e a 
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população não conta hoje com o atendimento normal daqu:le 
hospital. Os maiores prejudicados, como sempre acontece, sao os 
pacientes do SUS. A greve, porém, foi recurso extremo adotado pe,l~s 
funcionários, alguns dos quais ainda não receberam o 13° salano 
referente ao ano de 2002. O pagamento dos salários está atrasado, e 
aqueles trabalhadores encontram dificuldade para sustentar suas 
famílias. Como esta Casa é, e sempre foi, espaço democrático para 
os debates e busca de soluções para os problemas que afligem a 
comunidade, proponho mediação da Comissão de Saúde. Para tanto, 
estou requerendo a realização de audiência pública, a fim de ouvir 
servidores e provedor do hospital e tentar acordos que venham 
restabelecer a normalidade do atendimento à população. Espero 
contar com o apoio do Presidente daquela Comissão, Deputado 
Ricardo Duarte, e com os demais colegas Deputados, para que se 
normalize de vez a situação dos servidores da Santa Casa. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana*- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

público das galerias, imprensa, funcionários, TV Assembléia, chamo a 
atenção para um fator preocupante na sociedade atual, o qual, 
infelizmente, promove a exclusão social de crianças, jovens e adultos: 
a droga, em qualquer de suas versões. Chega de mansinho, 
destruindo famílias e contribuindo diretamente para o aumento da 
violência. No Brasil, os meios de comunicação noticiaram que até pela 
Internet podem-se comprar determinados tipos de droga, sem 
mencionarmos a "tele-droga". 

Há 23 anos, em Vespasiano, surgiu uma esperança, que veio para 
iluminar os lares e as vidas dos que se encontram nas trevas 
proporcionadas pelo uso de drogas, o Centro de Recuperação e 
Reabilitação Vida Plena - CRER-VIP. Trabalho de incontestável valor 
está sendo realizado por essa organização, presidida pelo Dr. José 
Gonzaga de Souza, que, auxiliado pelo pastor Sérgio Naves e uma 
excelente equipe, atua incansavelmente ajudando jovens e adultos 
que não têm mais a quem recorrer, pois o vício do álcool ou da droga 
tapou-lhes a visão. Lá, os dependentes são atendidos e tratados até 
que a missão de recuperação dos mesmos esteja completa. 

Felicito o CRER-VIP pelos 23 anos de funcionamento e desejo 
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sucesso contínuo, pois o crescimento dessa ONG contribui para o 
aumento da justiça e do amor ao próximo em nosso meio social. Os 
idealizadores do CRER-VIP acreditaram na dignidade de sua missão 
e agora colhem os frutos, como pessoas determinadas que são, dessa 
tarefa que começou numa pequena casa, quando foram acolhidos 
seis homens. O CRER-VIP possui, agora, seis regionais, 
consideradas comunidades terapêuticas. Para manter o trabalho 
beneficente, conta com a ajuda de voluntários obreiros, empresários, 
psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores, Juízes, Promotores, etc. 

Um trabalho sério, valoroso, que, com extrema humildade, conduz 
seus dedicados dirigentes ao sucesso na reinserção do dependente 
químico, que classificam como vidas prisioneiras libertadas da 
escravidão do vício, ao convívio social. Baseados em terapias 
espirituais e ocupacionais, focalizando a solidariedade cristã, os 
centros de recuperação levam os dependentes, também conhecidos 
como alunos ou recuperandos, a mudarem seu comportamento diante 
dos desafios dos tempos modernos, a encontrarem o sentido da vida 
olhando para si próprios, pois assim descobrirão a força necessária 
para a reconstrução de suas vidas. 

Os centros são mantidos pelas contribuições obtidas junto às 
comunidades onde estão instalados, e ainda de familiares e amigos 
dos alunos, pelo comércio de artesanatos, recursos provenientes da 
fábrica de vassouras e reciclagem, além das doações de pessoas 
físicas, jurídicas e de alguns órgãos públicos. 

No final do mês passado, o Presidente do CRER-VIP, Dr. José 
Gonzaga de Souza - também Presidente Nacional das Comunidades 
Terapêuticas e do Projeto Antidrogas de Minas Gerais - comandou 
essa organização no encerramento da Semana Nacional Antidrogas 
em Minas Gerais, quando realizou magnificamente a VI Marcha Cívica 
Antidrogas pela Paz. Participei da solenidade e pude conferir a 
seriedade do CRER-VIP, além de já ter visitado o centro terapêutico 
de Vespasiano. Como médico, parlamentar e pai de família, sinto-me 
feliz ao parabenizar tão gratificante realização. 

São iniciativas como o CRER-VIP que farão do nosso Estado 
exemplo de desenvolvimento para o Brasil, reduzindo a criminalidade, 
a violência, a exclusão social e buscando a reintegração do jovem à 
família, à sociedade, resgatando o seu amor próprio e a cidadania. 
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Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João. 
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia. 
Temos consciência da importância da Proposta de Emenda à 
Constituição no 48 para esta Casa, principalmente para os servidores 
públicos. Nós, do Bloco PT-PCdoB, conversamos e negociamos, 
sobretudo com os líderes do sindicato, a fim de chegar a um 
consenso. 

Embora as atenções estejam voltadas para esse assunto, abordarei 
outro tema, também de grande importância. Encaminhei à Mesa, na 
semana passada, a justificativa da minha ausência nesta Casa, pois 
fiz parte da caravana do Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Estado, buscando a elaboração do Plano Dignidade e 
Vida 11, plano de segurança alimentar, de 2004 a 2007. 

A segurança alimentar nutricional vem sendo compromisso do 
Estado desde 1999, quando foi extinto o CONSEA nacional. O então 
Governador, em março do mesmo ano, criou o CONSEA-MG. Minas 
saiu na frente e foi o primeiro Estado a ter conselho de segurança 
alimentar nutricional sustentável; asseguro-lhes que é o único Estado, 
devidamente organizado e articulado nesse aspecto. Possui 16 
regionais e há outras 1 O em fase avançada de organização. 

Na semana passada, participamos de caravana com o objetivo de 
elaborar o Plano Dignidade e Vida 11, que terá como desfecho a 11 
Conferência Estadual de Segurança Alimentar, a realizar-se neste 
ano. Percebemos que há comunidades do Norte de Minas que 
possuem grande dificuldade de acesso à água, fator decisivo no 
sucesso do programa. Existem projetos interessantes, como as hortas 
comunitárias, que mudam a vida de famílias, às vezes distantes 70km 
da sede dos municípios. Fomos forçados a ouvir o desabafo de 
moradores dessas comunidades, que, devido à sua localização, são 
ignoradas. Quando essas pessoas procuram o sistema de saúde, 
ouvem a alegação de que pertencem a outro município, num jogo de 
empurra. 

Passamos por Montes Claros, Januária, Janaúba, Japonvar e 
Porteirinha e verificamos que aquelas comunidades continuam em 
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dificuldade. O nosso colega Carlos Pimenta já denunciou o 
problema causado pelo barbeiro, e comprovamos que ainda existem 
muitas vítimas desse inseto. Em Taperinha, o índice de mortalidade 
infantil é altíssimo: de cada mil crianças, 150 morrem. 

Ao discutir a questão da segurança alimentar, detectamos vários 
problemas na saúde, no acesso à água e à terra. No vale do rio 
Gurutuba, existem 27 comunidades remanescentes de quilombos, 
conhecidas como quilombolas. 

Os integrantes dessas comunidades dizem que foram encurralados -
esse é o termo sempre usado. Na verdade, esse conflito vem desde o 
século XVIII, desde as sesmarias, quando aquelas terras foram 
repassadas sem a documentação precisa. Uma região - sobretudo o 
vale do Gurutuba -, devido a algumas epidemias, foi ocupada pelos 
negros fugidos das grandes fazendas, que ali permaneceram até 
serem enganados por donos de cartórios, que os forçaram a colocar 
sua impressão digital e ceder as terras que ocupavam há décadas. Os 
donos de cartórios foram revendendo as terras, com uma 
documentação elaborada. Daí, os haqitantes dizerem que foram 
encurralados. Quando houve denúncias, os cartórios "pegaram fogo" e 
todos os documentos foram queimados. Essa é uma situação grave 
porque, se por um lado há o Plano Safra - que atende aos pequenos 
produtores, comunidades indígenas e quilombolas, permitindo acesso 
ao microcrédito sem a posse de terreno regularizada -, por outro 
essas famílias não têm acesso ao recurso. Está em processo 
avançado a questão do reconhecimento da comunidade quilombola do 
vale do Gurutuba, mas ainda há a situação do rio Gurutuba, cuja 
água, em grande parte, fica retida nas barragens de irrigação. Somos 
favoráveis ao desenvolvimento do Norte de Minas, mas sem ferir 
outras vidas. O rio dessa comunidade está totalmente seco! Fomos 
em comitiva, juntamente com D. Mauro e uma comissão técnica da 
Secretaria da Fazenda, e todos ficaram comovidos com essa 
realidade, sobretudo dos negros, com os quais temos uma dívida de 
500 anos. 

A Lei Áurea, no final do século XIX, concedeu a libertação, mas não 
foi o suficiente para viverem com dignidade. O indispensável era a 
terra, que ainda lhes é negada. A libertação foi quase uma farsa. As 
pessoas saíram de mãos limpas, encurraladas, sem condições de 

"-----0------' 



864 
trabalhar e viver com dignidade. 

A nossa caravana muito enriquece o Plano Dignidade e Vida 11. Sou 
grato a esta Casa por ter me indicado como representante no 
CONSEA-MG. Estejam certos de que trabalharei, juntamente com os 
conselheiros e com a comissão técnica do Governo, para elaborarmos 
plano que venha ao encontro dos interesses dos pequenos. A curto 
prazo, a segurança alimentar nutricional irá extrapolar, por meio de 
projetos de produção e beneficiamento de alimentos, os programas de 
cestas básicas e cartões. 

Concedo aparte ao Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo 

belíssimo pronunciamento. Não esperaríamos outro comportamento 
do senhor a não ser representar com firmeza a Assembléia num 
conselho tão importante, que mexe com a vida das pessoas menos 
favorecidas. 

Foi ótima a sua ida à região Norte-mineira. Muitos não entendem 
quando fazemos pronunciamentos em favor do Norte de Minas. 
Parece que nos referimos a Estado do Nordeste, que não possui os 
benefícios de Minas Gerais. 

Na verdade, o Norte de Minas faz parte de outra realidade. É 
importante que os governantes entendam que Minas são muitas. Há 
as "minas", mas também as "gerais", que é o Norte do Estado, que 
merece e precisa do melhor. V. Exa. representou bem a Assembléia. 
Espero que esse movimento que deu origem a visitas a Montes 
Claros, Ja~uária e Japonvar realize mais e não fique apenas nessa 
iniciativa. E importante termos pessoas responsáveis e sensíveis, 
como o senhor, que conhece a necessidade das pessoas mais 
humildes, envolvidas nesses projetos. Só assim diminuiremos a 
diferença entre as "gerais", que defendemos, e as "minas", que fazem 
parte da rica região Sudeste. Muito obrigado. 

O Deputado Padre João*- Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Nessa viagem ouvimos as comunidades, os Prefeitos dos Municípios 
de Pai Pedro, Jaíba, Janaúba, Gameleira, Catuti e Porteirinha, que 
falaram sobre as dificuldades para desenvolver a agricultura no 
cerrado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, imprensa, visitantes, inscrevi-me para comentar as 
discussões sobre o pacote de propostas da reforma administrativa, 
tachada pelo Governador de reforma do Estado. Durante dois meses, 
a Bancada PT -PCdoB, composta de 16 parlamentares, fez obstrução 
para evitar que os projetos fossem votados sem acordo razoável ao 
serviço público. O Governador enviou o projeto como pacote, cujo 
conteúdo nos era desconhecido. Havia 15 projetos aos quais 
servidores e sindicatos da categoria não tiveram acesso. Portanto, 
tornou-se necessário desembrulhá-lo. Muitos pontos deveriam ser 
mudados, diante da mobilização dos servidores públicos e da 
resistência da Assembléia, da Oposição e da Situação. Não foram 
poucos os Deputados que nos ajudaram a melhorar os projetos. 

Com isso, adiamos a votação dos principais. Votamos cinco que não 
diziam respeito ao funcionalismo nem à reorientação do serviço 
público, mas à legalização de gastos e reorganização da estrutura do 
IPSEMG, ao leilão da dívida, etc. Depois de muito discutir, votamos 
quatro projetos que mais prejudicam o serviço público, a serem 
aprovados com substitutivos: Projeto de Lei Complementar n°s 26 e 
28, Projeto de Lei no 718 e Proposta de Emenda à Constituição no 48. 

Em cada um realizamos longas discussões. Repito, somente foi 
possível a alteração porque houve resistência interna, a princípio do 
PT, juntamente com o PCdoB, 16 Deputados e, posteriormente, de 
outros parlamentares. O Deputado Carlos Pimenta cobra-me com 
razão. Ele foi um dos que disse que não votaria, por exemplo, a 
questão da demissão. Várias vezes, o Deputado Alberto Bejani falou 
que não votaria contra o servidor. Além desses, outros viram a 
necessidade de realizar modificações no pacote. Houve também 
grande pressão dos servidores públicos, que enxergaram a 
necessidade de obrigar o Governo a abrir negociação séria. Por vários 
motivos, isso aconteceu. 

Hoje, há alterações importantes, que listarei, para termo? 
consciência da necessidade de se realizar às claras essa votação. E 
fundamental a presença dos servidores e dos sindicatos para saber o 
que avançou. Além disso, é indispensável cobrar do Governo - aliás, 
fazemos questão que seja compromisso do Governo - outros avanços 
comprometidos não só com a nossa bancada, mas também com os 
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Deputados, os sindicatos e os servidores. Deixo público aos 
presentes e aos telespectadores da TV Assembléia que gostaria que o 
Líder do Governo, posteriormente, respondesse às nossas demandas 
e aos nossos acordos. 

O Projeto de Lei Complementar n° 26 foi o primeiro que nos causou 
estranheza. Denunciamos, porque da maneira como se encontra 
possibilitaria a demissão em massa dos servidores, avaliados por 
comissão antidemocrática. A partir dessa avaliação, o servidor 
recorreria a órgão estabelecido pelo Governo e, no prazo de 30 dias, a 
sua demissão poderia ser confirmada. 

Desde o início não queríamos votar projeto que quebrasse 
estabilidade. Depois de muito custo, o Substitutivo n°1, que será 
votado no Plenário, garante ao servidor que a avaliação de 
desempenho é para que sofra processo administrativo. Aliás, isso se 
encontra no seu estatuto. Portanto, em nada altera as faltas do 
servidor, que, se as comete, possui liberdade para se defender a fim 
de não ser demitido por perseguição política ou qualquer outro fator. 
Além disso, há comissão paritária a qu~ o servidor, mesmo após o 
processo administrativo, pode recorrer, garantindo que nenhuma 
demissão ocorrerá por causas políticas. 

Esse avanço foi importante no Projeto de Lei Complementar no 26, 
aliás, conquistado e demonstrado aos sindicatos dos servidores 
públicos. Esses concordaram que o substitutivo afugentava o medo da 
possibilidade de quebra da estabilidade no serviço público. Digo isso 
não apenas por causa do servidor público, mas também do serviço 
público. A estabilidade no serviço público é essencial. Se não houver, 
desorienta-se a camada mais empobrecida da população que 
necessita da prestação e da seqüência do serviço público. Esse é 
exatamente o objetivo da estabilidade consagrada na Constituição 
Federal de 1988. Então, fizemos questão de preservá-la. 

O segundo projeto qu_e também quebrava não só a estabilidade, 
mas o Regime Jurídico Unico, tratava da possibilidade de contratação 
pela CLT de funcionários de carreira permanente por tempo 
indeterminado. Isso significaria que não haveria apenas a carreira 
efetiva, como diz a Constituição Federal, mantendo esse regime e o 
processo de estabilidade no serviço. Haveria também a quebra desse 
regime e da estabilidade por meio da possibilidade de contratação 
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pela CLT, por exemplo, de médicos, professores, auxiliares e assim 
por diante. 

Um substitutivo que será votado fecha as portas para isso. Qualquer 
contratação pela CLT será por tempo determinado. 

Não pode ser para carreira permanente e tem que ser com tarefa 
definida pelo prazo máximo de dois anos; portanto, afugentando a 
possibilidade de se quebrar a carreira do servidor e a estabilidade. 
Trata-se do Projeto de Lei Complementar no 28, que também se 
encontra em votação. Este vem seguido do Projeto no 718, que 
determina a avaliação de desempenho e a criação do adicional. 
Fizemos questão de apresentar diversas emendas a esse projeto e, 
por fim, um substitutivo, segundo o qual a comissão que fará a 
avaliação de desempenho terá, pelo sindicato, sua fiscalização, assim 
que o servidor desejar. Isso coloca características mais objetivas na 
avaliação, e mais democráticas na comissão, o que também foi 
amplamente discutido com o sindicato dos servidores durante várias 
reuniões. 

Por fim, a Emenda à Constituição no 48, por meio da qual o Governo 
retira do futuro servidor a característica de ascensão na carreira, ou 
seja, biênio, qüinqüênio, férias-prêmio, apostilamento, trintenário. 
Fizemos questão de garantir que todos os atuais servidores não 
tivessem perdas. No caso dos fiscais, que estão nos acompanhando 
aqui hoje, aos quais faço saudação, recebem, por uma série de 
motivos, o que podemos chamar de qüinqüênio cheio, correndo o 
risco de perdê-lo, conforme propõe a Emenda no 48. Há negociação 
entre os fiscais e o Governo. Depois gostaria que o Deputado Alberto 
Pinto Coelho relatasse, mas o Governo garantiu que não haverá 
prejuízo aos fiscais. Vimos duas formas de corrigir. Através de 
emenda na própria PEC no 48, no 2° turno, ou, como disse o 
Deputado Alberto Pinto Coelho, com garantia do Governo de que não 
haverá prejuízo econômico porque isso seria resolvido no plano de 
carreira. É fato que este é um problema a ser resolvido de uma forma 
ou de outra. O Governo deve garantir aos fiscais que eles continuarão 
tendo o qüinqüênio cheio. Gostaríamos de deixar essa demarcação e 
um posicionamento favorável a essa resolução. 

Ainda em relação à PEC n° 48, gostaria de dizer que para nós é 
fundamental que não exista nenhum tipo de pressão para que o atual 
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servidor faça opção por esse novo modelo. O atual servidor_ tem 
que continuar com o modelo, caso queira. Não pode ser obngado a 
fazer opção. Nosso grande receio era que o servidor atual ficasse fora 
do plano de carreira. Apresentamos emenda, que foi acatada, de 
acordo com a qual todo servidor público, atual ou futuro, terá plano de 
carreira remetido a esta Assembléia Legislativa até o final deste ano, 
terminando com o medo que tínhamos de o atual servidor ser 
obrigado, por ausência de plano de carreira, a optar por modelo 
desconhecido. 

Gostaríamos de ter garantia do Governo de que o primeiro plano de 
carreira enviado será o da educação. Foi uma reivindicação que 
fizemos, porque ficamos em dívida com os trabalhadores da educação 
por termos votado o plano de carreira em 1 o turno e não termos 
concluído a votação em 2° turno, até por interferência do próprio 
Governador Aécio Neves na Assembléia Legislativa, ainda na 
legislatura passada. 

Portanto, votar o plano de carreira dos professores em primeiro lugar 
é um compromisso que, creio, tem o apoio do conjunto dos servidores 
públicos. Sr. Presidente, peço um tempo maior para que a Deputada 
Maria Tereza possa fazer também as suas observações sobre o 
assunto. 

Precisamos de uma garantia do Governo - já que estamos votando 
no mês de julho a reforma administrativa, com vários substitutivos - de 
que irá remeter o plano de carreira da educação ainda no mês de 
agosto, como sinalização de que todos os planos de carreira chegarão 
de fato no segundo semestre. 

Sr. Presidente, com todas essas discussões, conseguimos um 
passo importante, fazendo com que o Governo fizesse negociações 
não só conosco, Deputados da Oposição, mas também com as 
entidades sindicais. Espero que também os planos de carreira sejam 
fruto de uma negociação real com os sindicatos. Se chegarem à 
Assembléia Legislativa planos de carreira que não sejam do interesse 
do servidor público terão também a nossa objeção, como no caso 
dessa reforma. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) -Quero cumprimentar o 
Líder Deputado Rogério Correia e o nosso Bloco PT-PCdoB, que 
durante tantos dias tem ouvido categorias e sindicatos com vários 
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Deputados da base governista. Elogio ainda esta Casa, que tem as 
portas abertas. De fato, este é o papel do parlamento: abrir as portas 
aos sindicatos. Estamos vendo que estão presentes o SINDIFISCO, o 
Sind-Saúde, o Sind-UTE e outros. Não há outro caminho. A 
verdadeira democracia passa efetivamente pela organização dos 
trabalhadores. Sempre acreditamos nisso. 

Mesmo o Governo Federal sendo do nosso partido, mais do que 
nunca temos que estar mobilizados para apoiar todas as ações que 
representam avanço rumo à verdadeira democracia e ao respeito aos 
direitos dos trabalhadores. É um direito questionar. Deve haver 
mudanças quando houver alguma decisão que possa ferir esses 
direitos. 

Em vista da participação de todos os Deputados nessa discussão e 
dessa mobilização dos sindicatos, estou convencida de que houve 
avanços. Na discussão dos outros projetos, vamos explicitar melhor 
essas questões. Nesta semana, esperamos estar permanentemente 
aqui, acompanhando todo o processo e a votação. Vamos contribuir 
para que a sociedade avance na defesa dos direitos dos 
trabalhadores. Assim, teremos uma sociedade mais digna, em que 
haja distribuição de renda, mais segurança, educação e saúde. Isso 
depende de cada um de nós e da organização popular. Muito 
obrigada. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço ao Líder 
da Oposição, Deputado Rogério Correia. Vou ser breve. Quero 
apenas ressaltar que se hoje estamos em condição de votar essas 
matérias tão relevantes da reforma administrativa, isso é fruto de um 
trabalho intenso da base de Governo com a Oposição, dos Líderes 
das bancadas e do bloco da base de Governo, que também muito 
contribuíram, por meio de emendas que foram incorporadas às 
propostas. E mais do que isso, é fruto também da orientação do 
Governo no sentido de que, uma vez havendo consenso, aqueles da 
base de Governo nas diversas comissões de mérito e na Comissão de 
Justiça se orientassem em seus pareceres em função desse trabalho 
profícuo e intenso que foi feito. 

Portanto, o resultado é conquista de todo o parlamento mineiro e, 
fundamentalmente, com a compreensão e a aceitação do Governador 
Aécio Neves, porque as propostas não foram alteradas, mas 
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aprimoradas, e, com toda a certeza, servirão aos propósitos 
enunciados nas mensagens do Governo: modernidade e eficiência da 
máquina e, principalmente, valorização do funcionário público. Muito 
obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte, mas credito a 
possibilidade de alteração - que creio ter sido profunda, quebrando a 
lógica do pacote governamental - à mobilização dos servidores, que 
fizeram grande pressão pelo interior do Estado, obrigando o 
Governador a alterar completamente o teor das propostas. Portanto, 
parabéns aos servidores públicos e aos seus sindicatos por terem 
conseguido, de fato, fazer com que as alterações fossem possíveis. 
Abraços aos companheiros. Vamos continuar mobilizando, porque 
nem todo o teor da reforma foi cumprido. 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 informa ao Plenário que recebeu, nesta reunião, o 

Ofício no 1/2003, da Comissão de Justiça, encaminhando proposição 
relativa ao Conselho de Administração do Pessoal, resultante do 
desmembramento do Projeto de Lei n° 788/2003, do Governador do 
Estado. 

Assim sendo, a matéria passa a tramitar sob a forma do Projeto de 
Lei no 884/2003, que foi distribuído às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
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Constituição n° 48/2003, do Governador do Estado, que 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 a 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 arts. 113 a 117 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. lmplementa novo modelo de gestão da administração 
pública estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A fim 
de proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o 
façam neste momento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Ressalto que, no bojo dessa 

PEC, de iniciativa da Oposição, com o "de acordo" da Situação e com 
o respaldo do Governo, está inserido dispositivo, que deve constar do 
ADCT, uma vez aprovada a PEC no 48, assegurando o que o 
Governador afirmou: o encaminhamento a este parlamento, no 
segundo semestre deste ano, dos planos de carreira do funcionalismo 
público. Mais do que isso, está afiançado no acordo que o primeiro 
plano a ser encaminhado será o do magistério. Renovamos o 
compromisso de que esteja nesta Casa em agosto e, no mais tardar, 
em setembro, como ficou afiançado em nossa reunião com a Bancada 
da Oposição. Queremos tornar pública a demonstração inequívoca do 
apreço do Governador Aécio Neves. 

O futuro dirá o que este parlamento fez pelo funcionalismo público. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, solicito a colaboração 

dos que vieram prestigiar a casa do povo e acompanhar atentamente 
a votação da Proposta de Emenda à Constituição no 48. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita, mais uma vez, às galerias 
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que permitam a realização dos trabalhos. Se não for atendida, 
tomará medidas que não quer, mas que serão necessárias. Com a 
palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Como é do conhecimento de todos, 
tivemos a oportunidade de presidir a comissão que analisa a Proposta 
de Emenda à Constituição no 48, e é importante prestar alguns 
esclarecimentos. Assinalo a determinação do Governador Aécio 
Neves, que busca, desde o primeiro instante de seu mandato, a 
reestruturação do Estado e a modernização da administração pública. 
E, para a tranqüilidade dos servidores, assinalo que a Proposta 
preserva todos os direitos adquiridos por eles. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita às galerias que permitam a 

continuidade do trabalho dos parlamentares. Pede a gentileza de 
todos, para darmos seqüência a esta reunião, sem maiores 
dificuldades. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a grande maioria dos 

servidores públicos presentes já teve noção da negociação realizada 
em torno de todo o processo, que foi acompanhada por eles. Alguns 
servidores, ou algumas correntes sindicais, especialmente da Liga 
Operária Camponesa, não desejam o acordo. Pediria aos senhores 
que não atrapalhassem todo o processo de negociação por causa de 
alguns. Solicito que nos deixem prosseguir a votação, porque os 
servidores têm noção da proposta e serão contemplados exatamente 
de acordo com a discussão que temos realizado. Há a liberdade de 
manifestação, mas sabemos que a grande maioria dos servidores 
sabe da necessidade de prosseguirmos no acordo, de nos 
mobilizarmos para conquistar avanços no interior com relação a este 
projeto. Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, gostaria que os 
senhores fizessem essa manifestação posteriormente à votação da 
proposta de emenda à Constituição. Essa manifestação é bonita e 
enriquece a Casa. Reitero o grandioso debate promovido por esta 
Casa, com a participação dos sindicatos, dos servidores, dos 
Deputados da Situação e da Oposição. Logicamente, esse projeto foi 
aperfeiçoado com sabedoria e com inteligência. Os parlamentares 
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O plano de carreira, sonho de todos os servidores estaduais, será 
encaminhado pelo Governador. O Deputado Bonifácio Mourão, relator 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 48, teve a oportunidade de 
inserir esse dispositivo, mesmo ciente de que, para nós, permanece o 
compromisso do Governador de encaminhar esse plano de carreira 
para todos os servidores. Sr. Presidente, vamos à votação. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro 
Nascimento solicitando a votação destacada do dispositivo do art. 4° 
do Substitutivo no 1 que contém o art. 119 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Solicito que seja lido o que está 

sendo destacado. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura do dispositivo destacado. 
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria)-(- Lê:) 
"Art. 119 - O título declaratório que assegura o direito à continuidade 

de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão 
será expedido pelo Poder no qual se encontra o servidor em 
exercício." 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo destaque. 
- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor 
Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor 
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George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

- Registra "não" a seguinte Deputada: 
Jô Moraes. 
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, não consegui registrar. 

Meu voto é "sim". 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, por questão técnica, 

não consegui registrar meu voto. Junto com nosso bloco, registro meu 
voto "sim". 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 61 Deputados; votou "não" 1 
Deputada, totalizando 62 votos. Está, portanto, aprovado o 
Substitutivo no 1, salvo destaque. Em votação, o dispositivo do art. 4° 
do Substitutivo no 1 que contém o art. 119 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Bonifácio Mourão - Leonídio Bouças. 
- Registram "não" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta 
- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - 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 Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George -
Paulo Cesar- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco- Wanderley Ávila- Weliton Prado- Zé Maia. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, não consegui registrar 
meu voto, uma vez que o posto não o recebeu. Meu voto é "não" . 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 63 
Deputados, totalizando 66 votos. Está rejeitado o dispositivo do art. 4° 
do Substitutivo no 1 que contém o art. 119 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ficando aprovada, em 1 o turno, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1, exceto o dispositivo do art. 4° que contém o art. 119 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. À Comissão 
Especial. 

Declarações de Voto 
O Deputado lrani Barbosa- Acompanhei o voto do PT, que é o voto 

dos funcionários. Vocês votaram no PT, de quem sigo a orientação. 
Votei igual. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
exemplo do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Comissão 
Especial Sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 48, eu, como 
relator, também votei "sim", coerente com meu parecer. No entanto, 
estamos em entendimento com a Liderança do Governo para que o 
art. 119, constante na proposta de emenda à Constituição se 
transforme em lei ordinária por meio de emenda competente. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 26/2003, do Governador do Estado, que 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 nas administrações 
públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, 
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n°s 1, da Comissão de Administração 
Pública, ficando prejudicadas as Emendas de 1 a 3, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia . 
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O Deputado Rogério Correia - Solicito aos Deputados a 

aprovação do Substitutivo no 1, que altera o projeto de lei original, 
abrindo a possibilidade de demissão do servidor por meio de processo 
administrativo. Em nome da manutenção da estabilidade do servidor 
público, peço aos Deputados a aprovação do substitutivo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Como professora aposentada da 

rede estadual de ensino de Minas Gerais, não poderia deixar de 
manifestar nosso posicionamento quanto ao projeto. O original não 
poderia ser aprovado. Fizemos várias discussões para regulamentar a 
demissão pela avaliação de desempenho, por duas vezes, seis meses 
seguidos, sendo que, quem não atingisse 60% seria demitido sem 
processo administrativo. Isso seria votar contra a categoria, o servidor 
público e os princípios que defendemos e em que acreditamos. 

O Substitutivo no 1 foi discutido com representantes do sindicato e 
com vários professores. Descaracteriza a avaliação por desempenho 
como elemento automático para demissão. Prevalece o processo 
administrativo, e, além da comissão que fará a avaliação, está em 
discussão e será aprovado, em 2° turno, o acompanhamento, pelo 
sindicato, do processo. O servidor poderá recorrer ao próprio sindicato 
em outra comissão democrática, caso sinta-se prejudicado. O projeto 
aperfeiçoa a forma do processo administrativo prevista no Estatuto do 
Magistério. 

Respeitamos a discordância de servidores e profissionais, que têm 
seus direitos. Foi uma vitória da Oposição, dos Deputados da 
Situação, que ajudaram a discutir e, sobretudo, das mobilizações da 
categoria. Estivemos presentes em várias delas, como no Ginástica, 
com mais de 1 O mil servidores. 

Estamos, de cabeça erguida, votando favoravelmente ao 
substitutivo, que contou com a contribuição dos parlamentares, do 
bloco de oposição e do movimento organizado do sindicato para fazer 
prevalecer o direito do servidor, não permitindo que fosse julgado 
como responsável pela situação do ensino. 

Que fique registrada para a posteridade a responsabilidade dos 
Deputados ao votar o projeto, após a apresentação do substitutivo, 
realizada com ampla discussão. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
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discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
"não". A Presidência vai dar início ao processo; para tanto, solicita que 
os Deputados tomem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo no 
1 , salvo emendas. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Doutor Ronaldo - 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 - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 66 Deputados; não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo no 1 . Com a 
aprovação do substitutivo, ficam prejudicadas as Emendas nos 1 a 3, 
ficando aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei Complementar no 
26/2003 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 27/2003, 
do Governador do Estado, que institui o Afastamento Voluntário 
Incentivado - AVI - no âmbito das administrações públicas estadual 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
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do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda no 1 , 
apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, da 
Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 2 a 6, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. 

-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de receber a seguinte emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 27/2003 
O§ 1 o do inciso li do art. 4° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- ............................................................ . 
11 - •..•••••.•....••••...•..•••••.•••.••.•.••.•••••...•••....••.•.•.••••••• 
§ 1 o - O pagamento dos incentivos previsto no inciso 11 deste artigo 

poderá ser efetuado em parcelas mensais, a critério do servidor''. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Bloco PT/PCdoB 
Justificação: Retiramos disposição que determinava que o valor 

devido ao servidor que optar pelo Afastal)lento Voluntário Incentivado 
por dois anos pudesse ser pago em até 6 parcelas mensais. 
Consideramos que flexibilizar para atingir um número maior de 
parcelas, eqüivalendo-se, na prática, a uma remuneração mensal, é 
estímulo para que o servidor adira ao instituto. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao 
processo e, para tanto, solicita que os Srs. Deputados tomem os seus 
lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
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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 - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Está aprovado o 
Projeto de Lei Complementar no 27/2003, salvo emendas. Em 
votação, as Emendas nos 1 a 6. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - 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 - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor 
George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise 
- Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley 
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Deputado Roberto Ramos - Sr. Presidente, não consegui registrar 
meu voto. Meu voto é "sim". 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não houve voto 
contrário. Estão aprovadas as Emendas nos 1 a 6 ao Projeto de Lei 
Complementar no 27/2003, ficando, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei Complementar no 27/2003 com as Emendas nos 1 a 6. 
À Comissão de Administração Pública. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 

28/2003, do Governador do Estado, que disciplina o regime de 
emprego público do pessoal da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 
260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Esse projeto permite a contratação no 
emprego público pela CLT. Encaminho pela aprovação do Substitutivo 
no 1, que garantirá a permanência do Regime Jurídico Único e da 
estabilidade. Da forma original, como encaminhado pelo Governador, 
o projeto permitia, no art. 3°, o contrato de trabalho por prazo 
indeterminado pela CLT. Seria um risco enorme, porque haveria 
brecha para que o Governador promovesse concurso público e 
contratasse servidores - professores, médicos, fiscais - não para o 
regime estável. Com esse substitutivo, acordado entre a base de 
Governo e a Oposição - e acompanhado pelos sindicatos -, fica clara 
a inexistência dessa possibilidade. O texto do art. 3° foi substituído 
pelo seguinte: (- Lê:) 

"A criação de empregos públicos fica restrita às atividades que 
requeiram força de trabalho temporária, periódica ou sazonal". E 
ainda: (-Lê:) 

"Leis específicas disporão sobre a criação de emprego público de 
que trata esta lei". E mais:(- Lê:) 

"O agente que exerça atividade permanente na administração 
pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo não pode 
ser contratado pelo regime da CLT". Posteriormente, garante que o 
prazo de contratação será de dois anos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, Substitutivo no 1. 
- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro L.:eão - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Doutor Ronaldo - 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 - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho 
- Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 67 Deputados; não houve voto 
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1 ; fica, portanto, aprovado, 
em 1 o turno, o Projeto de Lei no 28/2003 na forma do Substitutivo no 1. 
À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 718/2003, do 
Governador do Estado, que institui o Adicional de Desempenho - ADE 
- no âmbito das administrações públicas direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda no 2, da Comissão de Justiça, ficando prejudicada 
a Emenda no 1, também da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1 , da Comissão de Administração Pública, com as 
Emendas n°s 3 a 6, que apresenta, e pela rejeição da Emenda no 2, 
ficando prejudicada a Emenda no 1. Em discussão o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1 , salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, as 
Emendas nos 3 a 6. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda no 
2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 718/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 3 
a 6. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Deixo claro o fruto do acordo que 

fizemos e o que ainda falta, para que o servidor público possa 
continuar sua mobilização. Em especial, em torno dos planos de 
carreira, que têm nosso compromisso e nos entendimentos que vimos 
fazendo com o Governo sobre a questão posta pelo SINDIFISCO. 
Nosso compromisso é lutar para que os Fiscais não tenham prejuízo, 
e isso deverá ser cumprido. Creio que conseguimos armar para o 
segundo semestre ampla mobilização em torno de um plano de 
carreira que sirva aos interesses dos servidores públicos. 

Portanto, permitir-se-á aos servidores da educação e da saúde, hoje 
numa situação funcional menos favorecida, terem seus planos de 
carreira imediatamente apresentados no segundo semestre. 

Sr. Presidente, faço essa cobrança ao Governador Aécio: que 
mande esse plano de carreira, para que o melhoremos, a fim de que 
os professores e os médicos tenham carreira instituída em lei. 
Queremos assegurar-lhes esse direito, pois sempre os tratamos com 
carinho. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, 
mineiros, temos responsabilidades para com o Estado. Portanto, esta 
tarde proporciona grande momento de reflexão ao Legislativo mineiro. 
As pessoas estranham tanto consenso. Por quê? Porque trabalhamos. 
Não houve intransigência. Sr. Presidente, peço silêncio para continuar 
o pronunciamento. Sr. Presidente, este Plenário é local nobre e 
sagrado do Legislativo mineiro. Solicito a V.Exa. que peça silêncio. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos companheiros das 
galerias que permitam ao Deputado manifestar seu voto. Pedimos-
lhes compreensão. 

O Deputado Paulo Piau - Nos últimos meses, após o Governador 
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Aécio Neves ter enviado o projeto de reforma administrativa a esta 
Casa, necessário à vida de Minas e ao servidor público, houve 
amadurecimento do parlamento mineiro, da Oposição e da Situação. 
Essa votação retrata o produto do trabalho que permitiu as alterações 
analisadas por esta Casa. As reformas da Previdência e tributária 
tramitam no Congresso Nacional. Apesar de o Presidente Lula não ter 
enviado o melhor projeto, o Congresso tem obrigação de encontrar o 
melhor caminho para o Brasil. Lamentamos a incompreensão das 
pessoas que não nos acompanham no dia-a-dia e a ignorância das 
que vaiam. Não há nas galerias sindicalistas cientes da tramitação do 
projeto nesta Casa. Obrigado. 

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 as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 1 O, 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 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Atas; discurso do 
Deputado Durval Ângelo; aprovação - Questões de ordem - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação - Questão de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; discurso do 
Deputado Rogério Correia; aprovação - Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei no 723/2003; encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Rogério Correia, Neider Moreira, Carlos Pimenta, 
Sebastião Helvécio e Chico Simões; votação do Substitutivo no 2, 
salvo emenda; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo no 1 e da 
Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 720/2003; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas nos 1 e 
2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 
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2/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 24/2003; aprovação 
na forma do vencido em 1 o turno - Questão de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
722/2003; apresentação das Emendas n°s 5 e 6; encerramento da 
discussão; discursos dos Deputados Chico Simões, Domingos Sávio, 
Rogério Correia, Zé Maia e Miguel Martini; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação das 
Em.endas nos 1 a 4; aprovação; votação da Emenda no 5; aprovação; 
votação da Emenda n° 6; aprovação - Discussão, em 2° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 20/2003; aprovação na forma 
do vencido em 1 o turno - Registro de presença - Discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei no 715/2003; discurso do Deputado Paulo 
Piau; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro; deferimento; requerimento do Deputado Rogério Correia; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
aprovação; votação das emendas com parecer pela aprovação, salvo 
destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 7, 12, 15, 
17, 21, 30, 33, 34, 36, 37, 44, 46, 47, 57 a 59, 62 a 64, 67, 78, 79, 81, 
83, 87 a 89, 208, 209, 229, 230, e 236 a 238; votação das emendas 
com parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da 
Emenda no 13; aprovação; prejudicialidade da Subemenda no 1 à 
Emenda no 13 e da Emenda no 20; votação da Emenda no 53; 
discursos dos Deputados Padre João e Sebastião Helvécio; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição da emenda; votação da 
Emenda no 65; discursos dos Deputados André Quintão e Sebastião 
Helvécio; aprovação; votação da Emenda n° 66; discursos dos 
Deputados André Quintão e Sebastião Helvécio; rejeição; votação da 
Emenda no 74; rejeição; votação da Emenda n° 75; rejeição; votação 
da Emenda no 91; discursos dos Deputados Laudelino Augusto e 
Sebastião Helvécio; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição da emenda; votação da Emenda n° 92; discursos dos 
Deputados Laudelino Augusto e Sebastião Helvécio; rejeição; votação 
da Emenda no 211; discursos dos Deputados Chico Simões e 
Sebastião Helvécio; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição da emenda; votação da Emenda n° 234; discursos da 
Deputada Jô Moraes e dos Deputados Sebastião Helvécio e Mauro 
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Lobo; rejeição; prorrogação da reumao; votação da Emenda n° 
255; discursos da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado 
Sebastião Helvécio; rejeição; declarações de voto - Suspensão e 
reabertura da reunião - Questões de ordem - Prosseguimento da 
discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
48/2003; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial 
para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final 
da Proposta de Emenda à Constituição no 20/2003, dos Projetos de 
Lei Complementar n°s 2 e 24/2003 e dos Projetos de Lei nos 9, 35, 37, 
71, 720, 722 e 723/2003 e 715/2003; aprovação- Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria -
André Quintão - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 14h9min, 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°-
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Secretário, para proceder à leitura das atas das três reuniões 
anteriores. 

1a Parte 
Atas 
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- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura das atas das três reuniões anteriores. 

O Sr. Presidente - Em discussão, as atas. Com a palavra, para 
discutir, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, ontem, como está 
registrado na ata, fiz pronunciamento lendo editorial do jornal 
"Sindicato dos Jornalistas" que denuncia o cerceamento da imprensa 
em Minas Gerais. Disse também que, segundo informações obtidas, 
que já eram do conhecimento do próprio Sindicato, o Diretor Regional 
de Jornalismo, Marco Nascimento, teria sido exonerado da Rede 
Globo Minas em função da intervenção do Governo do Estado. Ontem 
recebi telefonema do Diretor Regional, Marcelo Matti, negando essa 
informação e dizendo não ser procedimento da emissora tomar 
medidas ou se pautar por qualquer órgão governamental, registrando 
sua independência. 

Dando continuidade e querendo o registro do pronunciamento de 
ontem, tenho aqui manifesto do Sind-UTE que diz claramente: "Nós, 
trabalhadores da rede pública de ensino de Minas Gerais, vimos a 
público denunciar uma situação inaceitável em nosso Estado, a qual 
jamais imaginávamos tornar a vivenciar, desde o fim da ditadura do 
regime militar, em 1985: o retorno da censura na grande imprensa 
mineira". O Sind-UTE refere-se a esse cerceamento como a volta dos 
velhos tempos e cita dois fatos importantes. Primeiro, a manifestação 
do dia 30 de abril contra a anulação do concurso, quando o Sindicato 
reuniu 1 O mil pessoas em Belo Horizonte, o que não foi destacado 
pela imprensa. Alguns órgãos de imprensa até afirmaram que o Sind-
UTE havia reunido 300 manifestantes. Cita ainda a assembléia da 
categoria, ocorrida no dia 30 de maio, quando cerca de 6 mil pessoas 
estiveram aqui e fizeram passeata pelo centro da cidade, o que 
também não teve destaque por grande parcela da imprensa mineira. 
Conclui a nota: "Finalizamos este manifesto registrando nossa 
extrema indignação: 'Como podemos admitir tamanha afronta à 
democracia e à liberdade de expressão em um país que já superou a 
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ditadura há 18 anos e elegeu, recentemente, um governo 
democrático popular? Como podemos conviver com tamanho 
autoritarismo se em Minas Gerais carregamos em nossa essência, 
desde o movimento da Inconfidência Mineira, os mais elevados ideais 
de liberdade?'.". 

Gostaríamos de registro na ata do que falamos na reunião de ontem 
referente a estarmos vivendo estado de exceção em relação à 
imprensa e à comunicação em nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita nas atas, dou-
as por aprovadas. 

Questões de Ordem 
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

acabamos de ouvir o Deputado Durval Ângelo reportando-se a seu 
pronunciamento de ontem, quando fez a denúncia de que o Governo 
Aécio Neves estaria influenciando a Rede Globo de Televisão e outros 
órgãos de imprensa a demitir funcionários por causa de notícias que 
não o estariam satisfazendo. 

Na mesma hora, requeremos à Mesa, juntamente com o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva e outros, que se oficiasse à Rede Globo de 
Televisão a fim de confirmar ou não uma denúncia tão grave. O 
Deputado Durval Ângelo acaba de comunicar que recebeu um 
telefonema do Dr. Marcelo, representante da Rede Globo, dizendo 
que a empresa não é dada a esse tipo de expediente e a obedecer a 
qualquer influência nesse sentido. Portanto, já temos a resposta da 
Rede Globo, e, certamente, ela ainda virá oficialmente para a Mesa 
desta Casa. 

A Rede Globo é uma potência da comunicação nacional e prima 
pela verdade em suas notícias, tendo uma responsabilidade enorme, 
por sua dimensão. O Governo Aécio prima pelo mesmo critério e não 
~xerce o tipo de influência que estão comentando. O Deputado Durval 
Angelo foi precipitado, e, não fosse nossa reação de imediato, 
certamente essa denúncia ficaria no ar. 

Deputado Durval Ângelo, denúncias como essa precisam ser bem 
fundamentadas e devidamente provadas, pois as conseqüências são 
graves. Estamos ocupando esta tribuna para pedir-lhe maior cuidado 
em suas denúncias, ainda mais em se tratando de fatos tão graves, 
pois, segundo V. Exa., o Governo estaria usando seu poder e 
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influenciando os órgãos de imprensa de Minas e do Brasil. 

Essa não é uma atitude correta, e não podemos aplaudi-la. 
Defendemos a liberdade de imprensa e a de Governo, assim como 
defenderemos até o fim que esta tribuna não seja utilizada para 
denúncias sem as devidas provas. Há o seguinte princípio latino: "Ei 
incumbit probatio qui dixit, non qui negat.", ou seja, a prova cabe a 
quem diz, e não a quem nega. O Deputado Durval Ângelo ficará 
devendo a esta Casa uma prova. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, tornei público, em 
Plenário, telefonema que recebi do Diretor Regional da Rede Globo. 
Mantenho todas as denúncias que fiz ontem da tribuna. Esperava que, 
ao ler o manifesto do Sind-UTE, fosse interpretado com a manutenção 
clara e inequívoca de que está havendo o cerceamento da imprensa 
neste Estado. Isso não ocorre pela responsabilidade dos jornalistas. 
Há jornalistas que estão trabalhando constrangidos. Disse que 
gostaria de colocar crachá da Secretaria de Comunicação. O 
Deputado não entendeu. Mais do que isso, espero que o alerta do 
Deputado Bonifácio Mourão, como liberal democrata, não sirva para 
cercear o debate que realizamos nesta Casa. As armas do nosso 
Poder são o debate, a discussão e a palavra. 

Na terça-feira, provocado por dezenas de sindicatos dos servidores 
públicos, o Sindicato dos Jornalistas estará instalando uma comissão 
de ética para discutir essas denúncias. Esse fato é grave. Pela 
primeira vez em Minas Gerais - nem na época da ditadura isso 
aconteceu -, será instalada essa comissão no sindicato, de acordo 
com o seu estatuto e a lei que regulamenta a profissão de jornalista. 

Essa lei é de autoria do Neves avô, quando era Chefe do Conselho 
de Ministros, em 1962. Talvez o fato de essa lei permitir a instalação 
do conselho de ética para discutir essa questão ajude o Neves neto a 
ter a compreensão de que não é desse modo que se trata a imprensa. 

Fiz o registro porque entendo ser importante ter recebido esse 
telefonema e para esclarecer o fato aos Deputados deste Plenário. 
Como o Neves avô dizia, liberdade é o novo nome de Minas. 
Esperamos que o neto nunca se esqueça disso. No dia em que a 
imprensa for cerceada, deixar de ser livre, independente e autônoma, 
estaremos dando um tiro mortal na democracia. 

Reafirmo e mantenho as questões expostas na tarde de ontem . 
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Espero que o segundo requerimento também seja colocado em 
pauta, porque sofri intervenções do Deputado que me antecedeu e de 
outros. Elaboramos um segundo requerimento: de informações ao 
próprio Governo. Mantenho o teor do discurso de ontem. Muito 
obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em decorrência da exposição de 
motivos prestada pelo Deputado Durval Ângelo, e havendo 
apresentado com o Deputado Bonifácio Mourão o requerimento que 
deu origem a essa discussão, indago se V. Exa. manterá o 
requerimento apresentado e aprovado ontem. É desejo desta Casa 
que V. Exa. o mantenha, não obstante a explicação prestada em 
Plenário, para que fique efetivamente documentada, face à 
manutenção da denúncia do Deputado Durval Ângelo. 

O Sr. Presidente - Os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Bonifácio 
Mourão e Durval Ângelo subscreveram o requerimento. A Presidência 
submeteu a matéria à votação, em Plenário, que foi aprovada e está 
sendo encaminhada à Rede Globo Minas para que responda. 

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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto 

Pinto Coelho, solicitando seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Lei n° 720/2003. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, temos diversos 

projetos importantes na pauta, incluindo a Proposta de Emenda à 
Constituição no 48. Como V. Exa. sabe, temos feito obstrução, 
enquanto ultimamos acordos referentes a vários projetos sobre a 
reforma do Governo. Vários deles se encontram na pauta, já 
acordados. Porém, quanto à Proposta de Emenda à Constituição no 
48, ainda há acertos a serem feitos. Está em primeiro lugar na pauta, 
e não há concordância em votá-la. Portanto, há necessidade de 
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aprofundarmos a discussão entre as Lideranças. Ao mesmo tempo, 
temos amplo acordo sobre a LDO, com alguns destaques. Estou 
apresentando requerimento para que a Proposta de Emenda à 
Constituição no 48 seja colocada em último lugar na pauta, após a 
LDO, a fim de que não seja votada antes de haver pleno acordo. Peço 
a V. Exa. a interrupção da reunião pelo prazo de 30 minutos, a fim de 
tentarmos acordo entre as Lideranças, para votarmos a pauta de hoje. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por 
1 h15min para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 
Presidência passa à 2a Fase da Ordem .do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a 
Proposta de Emenda à Constituição no 20/2003, o Projeto de Lei no 
715/2003 e a Proposta de Emenda à Constituição n° 48/2003 sejam 
apreciados, nessa ordem, em último lugar. Com a palavra, para 
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apresento esse 
requerimento para ressaltar toda a discussão que temos feito até hoje, 
mais de dois meses após o Governador Aécio Neves ter enviado a 
esta Casa o pacote contendo a reforma administrativa. Desde então, 
estamos trabalhando para apontar aquilo que julgamos que não devia 
ser aprovado no pacote. 

Abordei, diversas vezes, nossa diferença ideológica de organização 
do Estado em relação à reforma do Governo. O Governo, 
recentemente, por motivos que nossa bancada já cansou de citar 
desta tribuna, resolveu abrir diálogo em torno das medidas enviadas. 
Por causa disso, conseguimos avançar em diversos pontos para a 
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Quanto a esses projetos essenciais, já existe um acordo em relação 
ao conteúdo da PEC no 48. No entanto, julgamos que essa emenda só 
pode ser aprovada em conjunto, ou seja, no mesmo dia em que for 
aprovado o Projeto de Lei no 26, que trata da possibilidade de 
demissão do servidor, o qual já foi alterado substancialmente, mas 
necessita ainda de aprovação do substitutivo; o PLC no 28, que fala da 
contratação pelas regras da CLT, também alterado por um substitutivo 
no acordo que fizemos; e o projeto no 718, que cria a avaliação de 
desempenho, o adicional de desempenho. Para esses três projetos 
existem substitutivos que estão sendo discutidos nas comissões. 

Hoje, pela manhã, a Comissão de Administração Pública opinou 
pela aprovação da matéria que, agora à tarde, vai à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária com um acordo, feito com o 
Presidente da Comissão, para deixar o parecer para agosto, para 
podermos aperfeiçoar o que está previsto nesses três substitutivos. 

Por isso apresentei o requerimento para que não seja aprovada a 
PEC n° 48 isoladamente, porque isso retira dos futuros servidores, ou 
dos que fizerem opção, os direitos a qüinqüênio, biênio, férias-prêmio, 
apostilamento, trintenário. Não podemos aprová-la sem colocar no 
lugar o que está no substitutivo. Estou pedindo a inversão da pauta. 

Reitero meu apelo para ao Presidente que amplie a discussão em 
relação ao PLC no 25. Os servidores e companheiros do IPSEMG aqui 
presentes insistem para que esse PLC seja votado somente após a 
discussão da reforma previdenciária no Congresso Nacional, e 
juntamente com o PLC no 50, do Governo do Estado, no que concordo 
com eles. Peço que o PLC no 25 não faça parte de pauta mínima de 
discussão imediata, e que deixemos para discuti-lo após a aprovação 
da reforma previdenciária no Congresso Nacional. 

Nesse sentido, estou apresentando o requerimento para que a PEC 
no 48 vá para o último lugar da pauta, exatamente para que possa ser 
votada após o recesso, com os projetos de lei que estamos discutindo 
em torno de um acordo global. 

Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 

aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 723/2003, do 

Governador do Estado, 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, e 
pela rejeição do Substitutivo no 1 e da Emenda no 1 . Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a 
palavra, para encaminhar a votação da matéria, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Faltou-me esclarecer que, como parte 
do acordo, tanto o Projeto n° 723/2003 como os Projetos n°S 720 e 24 
e a Emenda à Constituição no 20, cinco projetos que constam da 
reforma, foram acordados numa votação, por haver consenso entre 
eles. Peço a aprovação do projeto no 723, que permite ao Governo do 
Estado acertar com os prestadores de serviços dos hospitais 
conveniados do IPSEMG, fazer o acerto financeiro. 

Encaminho para a aprovação do Substitutivo no 2, que foi o 
acordado na Comissão de Fiscalização Financeira, colocando, 
portanto, a situação do IPSEMG de forma regular. Assim, os demais 
projetos que constam na pauta do acordo não são aqueles que 
estavam em polêmica com os servidores. Esses ficaram para depois, 
conforme o acordo que fizeram. Passaremos o encaminhamento 
favorável aos cinco projetos da reforma administrativa, que foram 
consenso absoluto entre Situação, Oposição e sindicatos que 
acompanharam a discussão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Neider Moreira. 

O Deputado Neider Moreira - Há muito tempo, queríamos ver este 
projeto sendo votado nesta Casa. Tivemos sério problema com os 
prestadores de serviço do IPSEMG no último trimestre de 2002, em 
que serviços autorizados não foram pagos pela falta de cobertura 
orçamentária para esse serviço autorizado. 

Desde o início dos trabalhos, iniciamos ampla discussão com os 
Deputados, principalmente na Comissão de Saúde, para que o 
Governo enviasse o projeto a esta Casa, a fim de regularizar e 
diminuir problema que vem ocorrendo com esse prestador de serviço, 
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no seu fluxo de caixa, causando problémas principalmente no 
interior do Estado. Estamos felizes por estar o projeto na pauta de 
votação. Temos certeza de que isso trará melhoria do serviço 
prestado ao servidor público pelos prestadores de serviço do IPSEMG 
no interior do Estado, sobremaneira, e também na Capital. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta*- Chamo a atenção para a importância 
da votação deste projeto. Estamos corrigindo um erro do final do ano 
passado, quando o IPSEMG, de maneira irresponsável, autorizou não 
só a compra de determinados produtos, mas também o atendimento 
médico-hospitalar pelos hospitais conveniados do interior. Em Belo 
Horizonte, o servidor tem a garantia de um grande hospital, que é, 
sem dúvida, um dos melhores de Minas. Mas no interior, o IPSEMG 
terceiriza, compra os serviços, como aconteceu na maioria das 
grandes cidades, a exemplo de Montes Claros, onde o Hospital São 
Lucas tem a receber mais de R$1.000.000,00 do IPSEMG. Em razão 
de grandes dificuldades, quase fechou suas portas. O mesmo 
aconteceu com o Hospital Haroldo Tourinho. 

Portanto, estamos regularizando a irresponsabilidade da direção 
anterior daquele instituto. Espero que isso não ocorra novamente. No 
momento em que contratar os serviços de médicos, dentistas, clínicas, 
laboratórios e hospitais precisa ter a garantia de que pagará esses 
prestadores de serviços. Meu voto será favorável. Apelo à Presidente 
do IPSEMG - após a publicação da lei - que pague aos fornecedores, 
principalmente médicos, dentistas, laboratórios, clínicas e hospitais do 
interior do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, neste instante, já 
que tive a oportunidade de ser o relator do Substitutivo no 2, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, manifesto a 
minha alegria pela possibilidade de aprovação unânime deste projeto, 
o que comprova a participação da base na formulação desta decisão. 
Presto, também, homenagem ao ex-Governador Itamar Franco, que, 
no exercício do seu cargo, valorizou muito o IPSEMG. Contradizendo 
as palavras do colega Carlos Pimenta, admiro muito a atual 
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Presidente do IPSEMG, mas saúdo, de modo efusivo, o trabalho 
da administração anterior, já que os 36 milhões destinados aos 
pagamentos não são fruto de irresponsabilidade, mas da necessidade 
de atendimento ao servidor. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, já poderíamos ter 
votado este projeto. No entanto, a culpa não foi desta Casa, porque 
tão logo recebemos a matéria, independentemente do partido, 
envidamos todos os esforços para aprová-la, fazendo com que o 
IPSEMG cumprisse seus compromissos atrasados com os servidores 
e prestadores de serviços. Tenho certeza de que isso acontecerá. 

Não acredito que tenha sido ato de irresponsabilidade do IPSEMG, 
autarquia que age com lisura, prestando serviço fundamental à saúde 
dos servidores. A responsabilidade foi de alguns governantes que não 
respeitaram a importância daquele instituto. É preciso encontrar um 
caminho, para que o IPSEMG, patrimônio do Estado e de seus 
servidores, tenha autonomia para gerenciar suas ações. 

A tramitação do PLC n° 25 foi suspensa. Não podemos discuti-lo 
rapidamente, como querem que façamos. Devemos proceder da 
mesma maneira responsável com que construímos acordos sobre as 
mudanças propostas pelo Governador, para que tenhamos um 
IPSEMG fortalecido, com autonomia e verba própria. Que a 
contribuição para a saúde seja obrigatória, solidária, e os que ganham 
mais contribuam para os que ganham menos. Essa é a sociedade que 
devemos construir. Assim, ficaremos tranqüilos com a nossa 
consciência, por colaborarmos com a permanência e o fortalecimento 
de instituição tão importante para o nosso Estado. Mais do que isso: 
daremos aos trabalhadores - cujos salários não são corrigidos há mais 
de dez anos - assistência médica decente, de qualidade, a um preço 
acessível para todos. Adotando essa atitude, contribuiremos também 
com o Governador, porque é seu dever dar assistência médica aos 
seus trabalhadores, e não pode existir uma assistência melhor do que 
aquela que o IPSEMG pode oferecer. Diante disso, registramos nosso 
voto. Tenho a certeza de que esse órgão poderá se posicionar 
positivamente, pagando a seus prestadoras de serviço. A partir do 
próximo semestre, discutiremos propostas para que essa situação não 
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volte a atingir o IPSEMG, que possa funcionar tranqüilamente, que 
seus funcionários trabalhem sem estresse e seus usuários tenham 
assistência digna e correta. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 2, ficam 
prejudicados o Substitutivo n° 1 e a Emenda no 1, ficando, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 723/2003 na forma do 
Substitutivo n° 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 720/2003, do 
Governador do Estado, 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do Projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 e 2. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Lei no 720/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas 
nos 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/2003, 
do Deputado Célio Moreira, que dá nova redação ao art. 70 da Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, 
de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 

Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista 
- Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Wanderley Ávila- Zé Maia. 

Registra "não" o seguinte Deputado: 
Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, retifico meu voto, é 

"sim". 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados. Não houve voto 

contrário. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de L~i 
Complementar no 2/2003 na forma do vencido em 1 o turno. A 
Comissão de Redação. 

/ Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 24/2003, 
/ do Governador do Estado, que fixa o número das Procuradorias 

Regionais da Procuradoria-Geral do Estado, altera a denominação de 
cargos, altera a composição do Conselho do Órgão e dá outras 
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, 
de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 

Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
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Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas- Wanderley Ávila- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar no 24/2003 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Peço a V. Exa. que suspenda a 

reunião por 20 minutos para concluirmos acordo relativo à emenda do 
Deputado Chico Simões, que demanda, para sua consecução, a 
assinatura do Colégio de Líderes. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, vai suspender a 
reunião por 20 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre 
a apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 722/2003, do 

Governador do Estado, que dispõe sobre o Quadro de Cargos do 
IPSEMG, altera dispositivos da Lei Delegada n° 109, de 30/1/2003, e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
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EMENDA N° 5 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
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"Art ..... - Acrescente-se ao inciso 11 do art. 2° da Lei n° 13.414, de 23 
de dezembro de 1999, a seguinte alínea: 

'Art. 2°- .......................................................... .. 
11- .................................................................... . 
g) o plano de execução e tabelas remuneratórias correspondentes 

às atividades desempenhadas após a jornada regulamentar pelos 
servidores de nível superior, de segundo grau completo, de primeiro 
grau completo e da quarta série do primeiro grau'.". 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2003. 
Chico Simões 

ACORDO DE lÍDERES 
Os Líderes que este subscrevem acordam que seja recebida, em 2° 

turno, emenda do Deputado Chico Simões ao Projeto de Lei no 
722/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre o quadro de 
cargos do IPSEMG. 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2003. 
Chico Simões - Miguel Martini - Gil Pereira - Elmiro Nascimento -

Neider Moreira - Rogério Correia. 
EMENDA N° 6 

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
onde convier, o seguinte artigo: 

'Art ..... - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público referentes a 
apostilamento em cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada. 

§ 1 o - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação 
vigente até a data de promulgação desta emenda, a remuneração do 
cargo em comissão ou função gratificada que exerça nessa data, 
quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por penalidade, ou 
quando for aposentado, ficando garantido, para esse fim, o tempo 
exercido no referido cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada até a data a ser fixada em lei. 

§ 2° - Os Poderes e órgãos a que se refere o "caput" encaminharão, 
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emenda, projeto de lei contendo as regras de transição. 
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§ 3° - Para o Poder ou órgão que não cumprir o prazo previsto no 
parágrafo anterior, adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2004 
como limite para contagem do tempo a ser assegurado para efeito de 
apostilamento. '. 

ACORDO DE LÍDERES 
Os Líderes que este subscrevem acordam que seja recebida, em 2° 

turno, emenda do Deputado Neider Moreira ao Projeto de Lei n° 
722/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre o quadro de 
cargos do IPSEMG. 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2003. 
Elmiro Nascimento - Miguel Martini - Rogério Correia - Neider 

Moreira - Dinis Pinheiro - lvair Nogueira. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto uma emenda do Deputado Chico Simões, que recebeu o no 5, 
e uma do Deputado Neider Moreira, q!Je recebeu o no 6, ambas 
acompanhadas de Acordo de Líderes, e que, nos termos do § 4° do 
art. 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas a 
votação independentemente de parecer. Com a palavra, para 
encaminhar a votação da matéria, o Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas que nos assistem e funcionários do IPSEMG, por que 
pedimos, neste momento, por acordo de Líderes, a colocação de 
emenda de minha autoria? Para dar essa resposta, é preciso relatar o 
caminho que tomamos para propô-la. 

Ao longo desta semana, estive conversando com servidores do 
IPSEMG e líderes sindicais a respeito das mudanças propostas pelo 
Governo. No projeto, está garantido pagamento de pró-labore, por 
meio de credenciamento, aos médicos e aos dentistas do quadro. 
Diante disso, as lideranças dos funcionários solicitaram que o mesmo 
procedimento fosse estendido aos servidores que estão ao lado do 
médico e do dentista, durante o mesmo período extra. 

A partir dessa informação, comecei a questionar a situação, pois 
tanto os médicos quanto os dentistas trabalham no próprio prédio do 
IPSEMG. Em um primeiro momento, fiquei estarrecido: "como se pode 
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aceitar alguém receber produtividade trabalhando no prédio e 
usando material do Estado?" Sou médico e credenciado do IPSEMG 
e, no interior, recebo produtividade, mas trabalho no meu consultório, 
com meu material e secretária. 

Explicaram-me que, em Belo Horizonte, isso ocorre há anos, e, 
imediatamente, apresentei emenda suspendendo esse tipo de 
procedimento, por entender que o pró-labore deve ser recebido 
quando o profissional trabalha em seu próprio local, sem usar o prédio 
do Estado, já que essa é concorrência desleal com os outros 
funcionários que têm seus próprios consultórios, bancando tudo, em 
local mais distante do Instituto, e devendo estar à sua disposição 4 
horas por dia. 

Essa seria uma atitude justa, mas qual não foi minha surpresa ao 
ver a reação de todos, inclusive a do Governo, que deu orientações 
para sua base na Casa. Segundo informações da direção do IPSEMG 
e dos servidores, se essa emenda passasse, o Instituto fecharia. 

Assim, para que o IPSEMG não feche, criando transtorno maior a 
seus funcionários e usuários - a falta do pró-labore inviabilizará a vida 
de muitos profissionais -, apesar de não concordar com a situação, 
não me coube opção, uma vez que continuará o recebimento desse 
valor, senão garanti-lo, por lei, àqueles auxiliares que ficam junto aos 
médicos e aos dentistas nessa jornada extra. 

Nossa emenda, portanto, garante o pró-labore a todos, e não 
apenas aos que possuem um diploma de curso superior, pois não 
trabalhamos sem nossos auxiliares. 

Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública, isso é uma 
aberração! Temos de dar salário digno para quem trabalha! O pró-
labore não é uma maneira de remunerar trabalhador. Já que o 
Governador tem todos os projetos de planos de cargos e vencimentos 
dos servidores, temos de aproveitar para acabar com a aberração de 
os fiscais ganharem GEP. Os salários de R$1.000,00 chegam a 
R$1 0.000,00, por meio de gratificações. Isso não é salário! 

Temos de levar em consideração também os problemas dos 
Procuradores. Têm de receber bons salários, como outros 
profissionais, ter subsídios e a garantia de um salário digno. O pró-
labore é ilusão porque, caso sofram alguma acidente, ou se 
aposentem, ou tirem férias, o salário fica muito pequeno. Não 
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podemos concordar com isso. 

Deixo alguns questionamentos de colegas que também ficaram 
estarrecidos com essa emenda. Como eu, pensam que essa não seja 
a melhor solução, mas, neste momento, não podemos abrir mão 
dessa emenda, porque provocaríamos um problema muito maior. 
Mas, no segundo semestre, quando formos discutir o plano de cargos 
e vencimentos para os servidores, temos de pensar em tornar o 
Estado forte e prestador de serviços, principalmente em políticas 
sociais, dentre elas as de saúde e educação, as quais atendam às 
pessoas mais necessitadas. Para que este Estado esteja apto a 
prestar esses serviços, temos de remunerar bem os servidores, que 
devem ter ascensão em suas carreiras, pelo seu trabalho, sem 
precisar bajular chefe e ficar nas mãos do chefe imediato para 
conseguir aumento de salário. Muitas vezes são controlados por um 
pró-labore, cuja regulamentação, diz a lei, será feita por decreto. Isso 
significa que, continuando como está, o pró-labore, em torno de 
R$5.000,00 até R$9.000,00, podem, por meio de decreto, ser cortado 
em 10%, 20%, 40%, até 100%, gerando insegurança ao servidor. 
Consequentemente, não terá o desempenho que principalmente a 
área da saúde precisa. 

A nossa emenda tem essa finalidade. Faço-a não concordando com 
o que procede hoje com relação aos funcionários de uma maneira 
geral, principalmente os que recebem a título de pró-labore. Essa 
emenda é fundamental para que a justiça seja feita hoje e para que o 
IPSEMG não tenha de fechar as suas portas, mas assumimos o 
compromisso de usar todas as influências e capacidade de discussão 
nesta Casa para votarmos um plano de cargos e vencimentos, sem a 
necessidade do pró-labore. Os servidores têm de receber salário 
digno, para prestarem serviço correto à sociedade, que ganhará com 
isso. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, estamos diante de 
momento extremamente relevante nesta Casa, já que apreciamod 
uma matéria sobre o IPSEMG em um momento delicado da história 
para esse instituto e, em particular, para os servidores públicos. 

Este projeto é de fundamental importância, assim como foi o Projeto 
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de Lei n° 723, que acabamos de votar, dando condições ao 
IPSEMG de pagar àqueles que prestaram serviços à entidade, 
atendendo aos servidores em diversos hospitais no interior de Minas e 
aos fornecedores, que ficaram à mercê da vontade do Governo de 
pagar. Pelo menos há um alento quando esta Casa cumpre o seu 
papel, estabelecendo o crédito e a possibilidade de o Governo fazer o 
pagamento que é devido e justo. Não podemos mais aceitar essa 
situação de um Governo deixar de pagar, e o outro simplesmente 
protelar. Registramos o nosso louvor ao Governador Aécio Neves ao 
se preocupar, logo no início do mandato, com as dívidas herdadas. 

Fomos os relatores deste projeto. E, para nossa tranqüilidade, 
fizemos questão de debater, de forma ampla, como vimos fazendo na 
Comissão de Administração Pública, ouvindo não só nossos pares, 
mas também os servidores. Deputados da base do Governo e da 
oposição, entre eles o Deputado Chico Simões, estiveram lá. A 
contribuição foi fundamental, visto que os próprios servidores do 
IPSEMG nos alertaram de que, se o projeto fosse aprovado da 
maneira como chegou, corríamos o risco de paralisação dos 
atendimentos odontológicos, com prejuízos aos servidores. Em alguns 
meses, chega-se a mais de 50 mil procedimentos odontológicos 
prestados pelos funcionários do IPSEMG. Isso porque, além de 
cumprir sua carga-horária, tarefa básica, o pró-labore estimula o 
profissional a continuar desenvolvendo o trabalho. Se fosse extinto, 
sem que se criasse outra forma de remuneração, ocorreria o caos ao 
servidor, que precisa de atendimento de saúde qualificado e, mais do 
que isso, de que o IPSEMG melhore e não pare. Por isso, 
providenciamos substitutivo, aprovado em nossa comissão, o qual 
queremos que este Plenário aprove. Entendemos ser proveitosa a 
emenda do Deputado Chico Simões, que não trata do mesmo fato, 
simplesmente garante a possibilidade de remuneração adequada para 
aqueles que prestarem serviço simultaneamente. 

Isso demonstra que, quando o debate é feito de forma democrática, 
ouvindo os servidores, Situação e Oposição colocando o interesse 
público acima de tudo, obtemos, como resultado, o aprimoramento 
dos projetos de lei que aqui chegam. Serei relator do Projeto no 25, 
objeto de preocupação do Deputado Chico Simões no momento 
anterior. Debateremos com os servidores e nossos pares, a fim de 
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encontrarmos melhor redação. O que não pode acontecer é 
cruzarmos os braços, vermos que o instituto está agonizando, com 
déficit mensal assustador, queda acentuada da qualidade dos serviços 
prestados, e não fazermos nada. Temos de reagir, dar condições para 
que o IPSEMG funcione, estabelecer sua auto-sustentação. Dizer que 
oferecer assistência digna de saúde ao servidor público caracteriza 
privilégio é fechar os olhos a uma realidade que, no mundo inteiro, a 
própria iniciativa privada consagra. As empresas sérias, idôneas, 
asseguram planos de saúde e seus servidores. Portanto, o Estado 
não pode deixar de dar tratamento digno ao servidor público, 
assegurando-lhes serviço de saúde que lhe atenda e aos seus 
familiares de forma plena. Para tanto, é preciso ter o bom senso e 
assegurar estrutura administrativa funcional adequada ao IPSEMG. 
Este projeto propõe e estabelece exatamente isso. É necessário 
principalmente não fecharmos os olhos à difícil realidade financeira 
daquela instituição. 

O Projeto no 725 abre, mas não esgota a discussão. Precisamos 
debater o IPSEMG que queremos. Não vejo outro, senão o que 
ofereça sistema de saúde digno a todos os servidores. Mais do que 
isso, que possamos ter perspectivas de pensões e aposentadorias 
dignas ao servidor público. Vejo a reforma da previdência tramitando 
em nível nacional e tenho preocupações profundas quanto à 
possibilidade de estarmos sendo coniventes com a retirada de 
benefícios históricos necessários a todo trabalhador. 

Nosso substitutivo garante que o pró-labore seja mantido até que 
outro mecanismo de justa remuneração seja implantado. No momento 
em que pudermos fazer isso, como disse o Deputado Chico Simões, 
seremos os primeiros a defendê-lo também. Porém, não podemos 
aceitar a retirada de pró-labore do servidor e, com isso, parar o 
atendimento médico e odontológico ou comprometê-lo profundamente. 
Pedimos aos nossos pares que aprovem o substitutivo que 
apresentamos, por acreditarmos que contribui para o aprimoramento 
do projeto enviado a esta Casa. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não iria encaminhar 
pela aprovação do projeto, visto haver argumentos suficientes para 
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sua aprovação. Nós, do PT-PCdoB, votaremos favoravelmente, 
porque regulamenta situação existente. Mas, diante da apresentação 
de alguns argumentos, não poderia deixar de externar meu 
pensamento acerca da situação do IPSEMG, que é muito grave, ao 
contrário do que alguns disseram aqui: que há um sentido de melhora 
nesse Instituto. 

O que percebemos, com a entrada do Governador Aécio Neves, no 
caso do IPSEMG, foi nitidamente uma política de sucateamento do 
órgão. É impressionante o número de reclamações que recebemos 
diariamente de seus funcionários e, às vezes, de suas chefias, tanto 
em referência ao autoritarismo, quanto ao sucateamento. O IPSEMG-
Família praticamente foi interrompido; direitos que os servidores 
tinham foram retirados por atos e decretos. E o Governo já anuncia, 
para o segundo semestre, uma mudança ainda maior no IPSEMG, 
para retirar estrutura do Instituto. Os convênios com os hospitais 
também sofreram derrotas importantes, tentando se regulamentar o 
que está para trás, sem saber o que vem pela frente. 

O próprio Governador, em conversa com a Bancada do PT, quando 
anunciou que mandaria o pacote, disse, de maneira clara, que o 
IPSEMG possuía um rombo muito grande e que isso seria resolvido. 
Certamente ele não disse, mas é óbvio, que seria com o enxugamento 
ainda maior dos recursos do Instituto, recursos esses que já não são 
fornecidos na mesma quantidade de antes. É evidente que não há 
órl;JãO que resista a tanto corte. 

E necessário, portanto, que se demarque com a atual administração 
o porquê de o IPSEMG estar fazendo cortes. O Governo tem de 
manter o IPSEMG como instituto de previdência necessário ao 
servidor público. Se for mantido o com que se iniciou a administração 
do IPSEMG, teremos, in!elizmente, o sucateamento do órgão, o que 
fará com que o Sistema Unico de Saúde fique ainda mais superlotado, 
e o funcionário público sem aquele órgão, que vinha apresentando 
melhorias e que hoje parece estar estagnado. É a avaliação que se 
tem de modo geral. 

Vamos aprovar esses dois projetos de lei. Assinei as emendas 
apresentadas, tanto a apresentada por Chico Simões, como a outra, 
que regulamenta a situação financeira atrasada do Instituto de 
Previdência. No entanto, é preciso cobrar do Governo uma atitude 
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positiva em relação ao IPSEMG. 

O Projeto de Lei Complementar no 25, que altera a Lei 
Complementar no 64, não traz melhores condições de funcionamento 
para o IPSEMG; pelo contrário, traz prejuízos em relação aos avanços 
que nos custou obter. Ainda há um substitutivo que tenta colocar a 
não-obrigatoriedade da contribuição; isso levaria a uma falência 
completa do órgão. Esse assunto já foi rejeitado nesta Casa, mas, 
infelizmente, volta. 

Encaminho favoravelmente a isso, mas peço a V. Exa. que, assim 
que voltarmos de recesso, instale uma comissão especial para que a 
Assembléia Legislativa, junto com os servidores do IPSEMG, possa 
fazer o levantamento do quadro real do órgão, e, de forma 
democrática, fazer proposições ao Governo para melhoria do Instituto. 
Essas que estão sendo feitas pela atual direção do IPSEMG não são 
para melhorar sua administração. É preciso que, democraticamente, 
os funcionários também tenham condições de contribuir. 

Fica o pedido objeto desse requerimento, que já apresentei a V. 
Exa. há mais de um mês. Quando de nosso retorno, instale essa 
comissão especial, para averiguar a real situação do IPSEMG e fazer 
proposições para a melhoria e a sustentabilidade do órgão. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Zé Maia. 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, há acordo para votação, mas 
quero somente fazer um reparo parcial nas palavras do Líder Rogério 
Correia. Não posso concordar com ele, quando diz que o Governador 
Aécio Neves está sucateando o órgão. Na verdade, o Governador não 
sucateou o IPSEMG, e sim recebeu o Instituto como herança. 
Estamos tentando equacionar uma dívida de mais de 
R$30.000.000,00, que, por certo, não foi causada pelo Governador 
Aécio Neves, que chegou ao Governo quando já existia essa dívida. 
Se houve sucateamento do IPSEMG, não foi o Governador Aécio 
Neves quem o fez. Está assumindo a dívida. A maioria dos hospitais, 
pelo menos os do interior, está parando o atendimento porque o 
IPSEMG não está pagando. O povo não é atendido por falta de 
pagamento. O Governador tenta resolver o problema do IPSEMG, que 
recebeu de herança. Encaminhou a esta Casa a autorização para 
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pagamento, para que solucione o problema do IPSEMG e das 
pessoas que precisam dele. Estamos do seu lado, para fazer com que 
o IPSEMG seja um órgão perene e permanente e possa atender tanto 
os funcionários quanto as pessoas que precisam desse atendimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Queremos encaminhar favoravelmente 
ao projeto como está e às Emendas nos 1 a 5. Concordamos com o 
Deputado Rogério Correia quando diz que é necessária uma CPI para 
a questão do IPSEMG. Já temos o pedido, que está protocolizado na 
Mesa. Vale a pena identificarmos as questões daquele órgão e 
darmos nova direção. Essa é a intenção do Governador Aécio Neves, 
e é o que queremos fazer. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 4. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda no 5. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda no 6. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, 
em 2° turno, o Projeto de Lei no 722/2003 na forma do vencido no 1 o 
turno, com as Emendas n°s 1 a 6. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
20/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que altera os 
parágrafos 1 o e 4° do art. 128, inciso XXVI do art. 90 da Constituição 
do Estado, e o art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta 
na forma do vencido no 1 o turno. Em discussão, a proposta. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
registrarão "sim" e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A 
Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que os 
Srs. Deputados tomem os seus lugares. Em votação, a proposta. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
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Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 

Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João 
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -Zé Maia. 

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, como estava distraído 
no momento da votação, não cheguei a votar. Mas meu voto é "sim". 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 20/2003 na forma do vencido no 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a Presença em Plenário da 

Deputada Elbe Brandão, Secretária Extraordinária do 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 715/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração de lei orçamentária de 2004 e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°S 14, 18, 19,22 a 27, 31, 35, 54, 74, 75, 90, 222 e 
233; com as Emendas n°s 12, 13, 15, 17, 21, 36, 44, 58, 59 e 237 na 
forma das Subemendas n°s 1; com as Emendas n°s 256 a 264, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 11, 16, 20, 28, 29, 30, 
32 a 34, 38 a 43,45 a 53,55 a 57, 60 a 73, 76 a 89, 91 a 221, 229 a 
232, 234, 235, 236 e 238 a 255. Em discussão, o projeto. Com a 
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palavra, para discuti-lo, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, deixei de apresentar pedido 
de votação destacada para as Emendas n°s 48 a 51, de minha 
autoria. Justificarei essa decisão, sobretudo no que diz respeito às 
Emendas n°s 48 e 49, a fim de que fique registrado em ata. 

Com relação à Emenda no 48, a EPAMIG é empresa pública, sem 
caráter lucrativo, cuja receita é proveniente de tecnologia, que 
pertence à sociedade. Como empresa regida pela Lei n° 6.404, de 
1976, ela tem de fazer contabilidade própria. Ao mesmo tempo, o 
Governo do Estado, por meio da LDO, exige que as empresas 
públicas façam sua contabilidade de acordo com o SIAF. Isso é 
correto, pois o Estado ficará sabendo o que está acontecendo com 
essas empresas. Mas a EPAMIG é obrigada a fazer duas 
contabilidades. No entanto, sabemos o quanto está combalida. O 
Executivo e a Liderança do Governo nesta Casa, conforme conversa 
que tivemos com o Deputado Alberto Pinto Coelho - e quero deixar 
isso consignado em ata -, comprometeram-se a viabilizar a 
contabilidade da empresa, porque não tem condições de fazer duas 
contabilidades. 

Quanto à Emenda no 49, a LDO proíbe investimentos com receita 
própria nas empresas públicas. As receitas próprias da EPAMIG são 
resíduos de pesquisas: leite e café. São recursos mínimos. Mas a 
LDO proíbe o seu uso para investimento nas fazendas experimentais. 
Isso é um grande contra-senso. 

Da mesma forma, conversamos com o Executivo e com a liderança 
desta Casa, para encontrarmos uma solução. A EPAMIG não é uma 
empresa comum, não é lucrativa, e esses recursos são fundamentais 
para o desenvolvimento de suas atividades. Gostaria de deixar 
consignadas, sobretudo as Emendas nos 48 e 49, com o compromisso 
do Governo e de suas lideranças, de forma a encontrarmos caminho 
legal para a questão, tendo em vista que 95% da folha de pagamento 
desse órgão advém de recursos do Tesouro Estadual. Caso não 
cumpra a exigência da LDO, simplesmente fechará. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 

.___---0----



909 
Interno, requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, solicitando 
votação destacada para as Emendas nos 13, 74 e 75, e Rogério 
Correia, solicitando votação destacada para as Emendas n°S 53, 65, 
66, 91, 92, 211, 234 e 255. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e 
subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Emendas n°s 27, 35, 54, 
222, 257, 262 e 264 e das Submendas n° 1 às Emendas n°s 12, 15, 
17, 21, 36, 44, 58, 59 e 237, ficam prejudicadas as Emendas nos 7, 12, 
15, 17, 21, 30, 33, 34, 36, 37, 44, 46, 47, 57 a 59, 62 a 64, 67, 78, 79, 
81, 83, 87 a 89, 208, 209, 229, 230 e 236 a 238. Em votação, as 
Emendas nos 1 a 6, 8 a 11, 16, 28, 29, 32, 38 a 43, 45, 48 a 52, 55, 
56, 60, 61, 68 a 73, 76, 77, 80, 82, 84 a 86, 93 a 190, 192 a 207, 21 O, 
212 a 221, 231, 232, 235, 239 a 254, que receberam parecer pela 
rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, 
a Emenda n° 13. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda n° 13, 
ficam prejudicadas a Subemenda no 1 a ela apresentada e a Emenda 
no 20. Em votação, a Emenda n° 53. Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, há um equívoco na 
apreciação da Emenda n° 53, quando recomenda a rejeição, alegando 
a LRF, que exige indicação de medidas compensatórias. Não compete 
amarrar à LDO essas medidas. A LDO simplesmente permite 
referência geral ao incentivo, mas essa emenda trata da isenção do 
ICMS na forma de incentivo às empresas que participarem de projetos 
ou programas de combate à fome e à miséria, e de geração de 
emprego e renda no Estado. Incluímos geração de emprego e renda, 
mas essas compensações deverão ser estabelecidas no orçamento. 
Não compete à LDO amarrar essas medidas. Se haverá projetos de 
geração de emprego e renda, já estão implícitos ganhos da receita. 
Mesmo quando se combater a fome e a miséria significará ganho para 
o Estado na saúde, ação social etc. Por isso pedimos o destaque e 
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solicitamos o apoio dos nobres colegas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Essa relataria não pôde acolher a 
Emenda no 53, assinada pelo Deputado Padre João, porque seu texto 
diz que "o Poder Executivo estabelecerá programas de isenção do 
ICMS". A renúncia fiscal não deve ser tratada na LDO, principalmente 
porque os estudos mostram que já procedemos a renúncia fiscal 
superior a 23%. Por esse motivo, embora reconhecendo o excepcional 
caráter social dos programas de combate à fome e à miséria, não 
podemos dar parecer favorável a essa emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 53. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder ao 
processo de verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados. Votaram "não" 34 

Deputados. Houve 2 votos "em branco", totalizando 49 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 53. Em votação, a 
Emenda no 65. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão * - Essa emenda busca garantir a 
possibilidade de apresentação e alocação de recursos para a área de 
segurança alimentar do Estado. 

O Governador Aécio Neves, em janeiro, pela Lei Delegada no 95, 
criou o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável do 
Estado - CONSEA -, e o representante desta Assembléia é o 
Deputado Padre João. 

Infelizmente, até hoje, não temos recursos próprios destinados à 
área de segurança alimentar do Estado. Consideramos fundamental 
que a LDO contemple a possibilidade de recursos para a política de 
segurança alimentar, principalmente no momento em que ela se torna 
prioridade do País, com o Programa Fome Zero, e também com a 
possibilidade de integração das políticas públicas estadual, federal e 
municipal. Portanto, solicito aos Deputados que aprovem essa 
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emenda. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, a Emenda no 65, 
do Deputado André Quintão, estabelece que a LDO alocará dotações 
necessárias para efetiva concretização dos objetivos propostos na Lei 
Delegada no 95, de 2003, que cria o CONSEA. 

Segundo o "caput" desse artigo, parcelas dos recursos terão a 
finalidade de criar políticas, programas e ações que configurem o 
direito à alimentação e à nutrição como parte dos direitos humanos. 
Serão alocados recursos necessários à criação de todas as 
Comissões Regionais de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável. 

O nosso parecer pela rejeição era exatamente pela tecnicidade da 
apresentação da emenda, pelo aspecto genérico. Mas entendemos a 
preocupação do Deputado André Quintão em garantir os recursos 
para o CONSEA, razão pela qual desejamos reformular a nossa 
posição inicial e opinar favoravelmente à aprovação dessa emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 65. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Em votação, a Emenda no 66. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão * - A Emenda n° 66, minha e da 
Deputada Marília Campos, prevê que os recursos gerados pela 
Loteria Mineira sejam destinados aos fundos públicos da saúde, 
educação, assistência social, segurança alimentar e outros. A Loteria 
não tem a função de gerir recursos em áreas providas de secretarias, 
conselhos, planos e deliberações construídas técnica e 
democraticamente. Portanto, a emenda busca estabelecer o 
verdadeiro papel da Loteria: gerar recursos, e não geri-los. Presidida 
pelo Deputado Célio Moreira, a Comisssão do Trabalho realizou 
audiência pública, e entendemos pertinente que no próximo ano os 
recursos gerados pela Loteria sejam encaminhados aos respectivos 
fundos. É importante que a Assembléia regularize a situação. Não faz 
sentido a Loteria ter cadastro de entidades, escolher quais receberão 
recursos e fazer política de assistência quando a SEDESE, tão bem 
dirigida pelo Deputado João Leite, apresenta programas e projetos. 
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A emenda está na linha da reforma do Estado, de racionalizar e 

fiscalizar melhor os recursos públicos. Logo, peço que a aprovem. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Nosso parecer é pela rejeição da 

Emenda no 66, porque, textualmente, diz: "A lei orçamentária destinará 
os recursos provenientes da exploração de jogos lotéricos e similares 
da Loteria do Estado à promoção do bem-estar social, a programas 
das áreas de assistência, esportes, educação, saúde e 
desenvolvimento social, alocando-os aos fundos estaduais legalmente 
constituídos". Como nesta Casa existem projetos de lei tratando dessa 
alocação, entendemos precoce a LDO estabelecer que os recursos 
apenas sejam alocados a fundos estaduais, privando-nos da 
oportunidade de legislar de forma compatível com a esperança do 
contribuinte mineiro. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 66. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 74. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 
75. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 91. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Sras. e Srs. Deputados, não 
entendi o porquê de não se acatar essa emenda, que prevê na LDO 
recursos para a realização de estudos de caracterização ambiental 
pela FEAM, necessários para a criação das APAs. 

Sabemos que o meio ambiente é importante. Vários Deputados 
entraram com projetos de lei criando APAs. Juntamente com o projeto 
deve vir o estudo prévio, ou seja, de caracterização ambiental, que é 
um trabalho caro. As ONGs preocupadas com o meio ambiente e as 
Prefeituras, devido a dificuldades econômicas, quase nunca possuem 
dinheiro para realizá-lo. A FEAM é competente para realizá-lo, mas 
sempre alega que não possui recurso específico. Então, prevemos 
que haja recursos na LDO, para a FEAM realizar o estudo. Quantos 
de nós possuímos projetos para a criação de APAs? 

A Lei no 14.309, que dispõe sobre políticas florestais e proteção da 
biodiversidade no Estado, exige que se realize esse estudo para o 
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zoneamento ecológico e econômico. Isso é bom, por exemplo, para 
a preservação das nascentes. Minas Gerais é tão rica em 
biodiversidade! Além disso, o Estado poderá contribuir, porque haverá 
retorno. 

Conto com a aquiescência de todos a fim de garantirmos estudos 
importantes para a biodiversidade e o meio ambiente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
nosso caráter opinativo pela rejeição da Emenda no 91 é baseado 
fundamentalmente na adoção do texto proposto pelo Deputado 
Laudelino Augusto. A sua proposta é vazada nos seguintes termos: 
"Serão previstos na lei orçamentária de 2004 recursos para a 
realização de estudos de caracterização ambiental pela FEAM 
necessários para a criação das APAs". 

Ora, a Lei Orçamentária de 2004 evidentemente já prevê os 
recursos para a FEAM. Uma das finalidades estatutárias da FEAM é 
tratar da caracterização do meio ambient?l; por isso não vemos razão 
alguma para a inclusão de um texto, uma vez que se consagra 
normalmente a verba para a FEAM nos recursos orçamentários. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 91. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder ao 
processo de verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados; votaram "não" 33 

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 45 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 91. Em votação, a 
Emenda no 92. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Esta emenda prevê o seguinte: 
"Sejam previstos recursos para o plano de qualificação profissional do 
Estado de Minas Gerais". Com relação à questão de geração de 
emprego e renda, é necessário que haja uma qualificação profissional. 
O Governo Federal já o faz por meio das verbas do FAT. Estamos 

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



914 
propondo que o Governo Estadual também tenha recursos para 
esse tipo de qualificação profissional. O Governo tem desenvolvido 
um programa de qualificação, de geração de emprego e renda sob a 
responsabilidade da SEDESE, mas de forma muito tímida. São os 
programas de políticas voltadas para a qualificação profissional feitos 
com recursos do FAT, verbas federais. Os recursos do Governo 
Federal não dão para atender a todos, especialmente as regiões mais 
carentes do Estado. Estamos propondo que sejam previstos recursos 
para os cursos de capacitação profissional, em sintonia com o 
Governo Federal. O programa Fome Zero prevê a geração de 
emprego e renda e a capacitação profissional, para que as próprias 
pessoas carentes tenham seu emprego para subsistir. O acesso ao 
trabalho, como todos sabem, é o principal instrumento para a efetiva 
redução das desigualdades sociais, além de ser uma condição 
indispensável para se construir a cidadania. Seria importante que o 
Estado de Minas Gerais garantisse recursos para programas de 
qualificação profissional de nosso povo; por isso contamos com o 
apoio de todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 
Emenda no 92, do nobre Deputado Laudelino Augusto, diz exatamente 
o seguinte: "Serão previstos na Lei Orçamentária de 2004 recursos 
para o plano de qualificação profissional do Estado de Minas Gerais." 
Todos sabemos que a qualificação profissional hoje é financiada pela 
União com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Hodiernamente, vivemos momento em que a União é a maior 
concentradora de recursos. A nossa carga tributária, que ultrapassa 
os 37% e 37,2% do PIS, é representada em mais de dois terços desse 
total pelo dinheiro do Governo Federal, razão pela qual não 
entendemos como Minas Gerais, já tão sofrida no seu equilíbrio fiscal, 
tenha que ajudar subsidiariamente o Governo Federal no 
desenvolvimento do seu programa de qualificação profissional. Por 
esse motivo, opinamos pela rejeição da Emenda no 92. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 92. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 211. Com a palavra, para encaminhar a 
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votação, o Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* -Tenho certeza de que, se o Deputado 
Sebastião Helvécio tivesse lido a emenda com atenção - talvez não o 
tenha feito por excesso de afazeres -, não teria dado opinião contrária. 
Até porque essa emenda trata da remuneração dos servidores. A 
nossa intenção não foi outra - e não é - senão a de colocar o aumento 
dos servidores incorporado aos projetos das mudanças do Estado 
enviados pelo Governador à Assembléia Legislativa. 

Com esse projeto o Governador pretende que o Estado seja 
aperfeiçoado no seu funcionamento. Para isso, é preciso que os 
servidores sejam tratados com respeito, tenham uma carreira e 
recebam sua remuneração com dignidade. Gostaria de uma atenção 
especial do Deputado Sebastião Helvécio. Conforme o projeto original, 
o aumento do servidor ficará atrelado à lei, só poderá ser concedido 
aumento levando-se em consideração o aumento do ICMS, o 
crescimento vegetativo e obedecida a LRF. 

Colocar essa matéria em lei complica muito, principalmente quando 
se atrela o aumento do funcionalismo exclusivamente ao aumento do 
ICMS, porque o Estado tem outras receitas. Da forma como está - e 
não desejamos isso -, se acontecer algum problema mais sério e a 
receita de ICMS não aumentar, pode surgir a situação de o 
trabalhador ganhar menos do que o salário mínimo. Ou então, em 
muitas ocasiões, o Governador poderá ficar impedido de dar aumento, 
talvez em detrimento de outras políticas. No entanto, o Estado poderá 
ter outras receitas que tenham até aumentado. No caso, o Governador 
vai ficar sem ação em relação ao servidor. 

Acredito que, se houver essa mudança, o Governador terá 
autonomia, poderá encarar o Estado como um todo e, na hora em que 
achar que deva priorizar o salário do servidor, poderá fazê-lo em 
detrimento de outras políticas naquele momento. Por isso, peço que a 
Casa pense melhor. Com nossa emenda não queremos impor nada 
ao Governador. Muito pelo contrário, queremos dar garantias ao 
servidor e, principalmente, liberdade ao Governador para que possa 
tratar o servidor sem estar atrelado a determinados impedimentos 
que, tenho certeza, podem causar complicações a S. Exa. em 
momento que talvez deseja tratar o servidor da maneira necessária. 
Vou ler a minha emenda. (- Lê:) "§ 1° - A política remuneratória do 
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servidor público será desenvolvida observando-se a garantia de 
revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da Constituição." Ou 
seja, nada mais nada menos que obedecer o já estabelecido. A 
implantação do plano de carreira e remuneração, que já é um 
compromisso do Governador, da qual participaremos. Para que esta 
Casa serve? Só para acatar tudo de cima para baixo? Creio que não. 

A concessão de reajuste remuneratório e instituição do adicional de 
desempenho. Já estamos discutindo tudo isso. No § 2°, - o original 
atrela apenas dispositivos legais-, também queremos o tratamento de 
ser humano ao servidor, levando em consideração sua proteção e 
dignidade no trabalho. Conhecendo o companheiro Deputado 
Sebastião Helvécio, acredito que podemos fazer com que o 
Legislativo funcione, e que o debate nos faça mudar de idéia. Acredito 
que essa emenda irá melhorar, por isso espero o apoio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
emenda que recebeu o no 211, assinada pelo Bloco Parlamentar PT-
PCdoB e conduzida pelo Deputado Chico Simões, merece três 
considerações. A primeira, permita-me Deputado Chico Simões, é de 
ordem pessoal. V. Exa. me advertiu para ter mais cuidado ao lê-la, o 
que me levaria a outro parecer. As 255 emendas foram lidas e 
analisadas com a visão de um parlamentar. Estou cônscio de que, ao 
me sentar nessa cadeira ou nas com1ssoes, desempenho, 
religiosamente, o verbo deputar. Fique tranqüilo, pois todo meu 
esforço aqui será sempre para valorizar o trabalho de todos os 
Deputados, até mesmo o de V. Exa. Portanto, permita-me, de plano, 
refutar fortemente a impressão de displicência da minha parte ao ler 
qualquer documento. Os 77 Deputados colaboram para termos uma 
LDO mais atualizada, pois todos são importantes. 

Entro agora no mérito da questão. A Emenda no 211 trata da política 
remuneratória dos servidores públicos, observando a garantia da 
revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da Constituição da 
República; a implantação dos planos de carreira, cargos e 
remuneração; a concessão de reajustes remuneratórios e a instituição 
de adicionais de desempenho. Esses itens são tratados na política de 
remuneração incluída no projeto da LDO pelo Governador Aécio 
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Neves. 

Surpreende-nos a última linha, ao ressaltar a fixação dos limites 
estabelecidos no "caput" desse artigo, sendo observados os princípios 
constitucionais, especialmente os da dignidade da pessoa humana, da 
proteção ao trabalho, da legalidade, da continuidade do serviço 
público, da impessoalidade, da razoabilidade, da eficiência e do 
cumprimento da Lei Complementar Federal no 1 01, de 4/5/2000. Aí 
está a desatenção do nobre propositor, pois V. Exa. sabe, tão bem 
quanto eu, que essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a qual 
V. Exa. várias vezes afirmou ser a única respeitada no País. Por esse 
motivo, nosso parecer é pela rejeição da Emenda n° 211. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 211. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder ao 
processo de verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 1 O Deputados; votaram "não" 33 

Deputados; não houve voto em branco, totalizando 43 votos. Fica, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 211. Em votação, a 
Emenda no 234. Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Jô Moraes. 

A Deputada Jô Moraes - Sem dúvida, a LDO dá ao Estado a 
perspectiva de por onde caminhar e estabelece para onde encaminhar 
os recursos, quando a lei chegar. 

O texto da emenda indica que as metas e prioridades serão 
estabelecidas a partir dos projetos previstos no programa de 
desenvolvimento e no PPAG. Abrimos mão de dar contribuição 
fundamental na construção do PMDI e do PPAG, porque, se 
incorporássemos no relatório a emenda do Bloco PT-PcdoB, 
estaríamos dando prioridade aos programas de inclusão social e 
distribuição de renda. 

Não entendo o que traria de equívoco ou desnecessário emenda 
que faz com que o Estado, nas suas diretrizes orçamentárias, priorize 
os programas de geração de emprego e renda, de reforma agrária e 
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de fortalecimento dos microempresanos e dos pequenos 
empresários, enfim, todos os programas que prevêem prioridade para 
as necessidades essenciais. 

Solicito que votem favoravelmente a esta emenda, que não 
prejudica nada o espírito da LDO, muito pelo contrário: contribui 
decisivamente para que os técnicos do Governo, ao definirem o PMDI 
e o PPAG, que virá a esta Casa em setembro, incorporem as nossas 
preocupações sociais. Assim, alertaríamos a sociedade mineira para o 
fato de que os Deputados desta Casa estão preocupados, sobretudo, 
em resolver problemas fundamentais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente, fico 
particularmente feliz ao ver a Deputada Jô Moraes fazer a defesa, tão 
importante, do texto da Emenda no 234. 

Para que os Deputados possam formar seu juízo de valor, lerei, na 
sua totalidade, o texto dessa Emenda, que pretende dar ao art. 2° da 
LDO a seguinte redação: "Art. 2° - A lei orçamentária para o exercício 
de 2004 conterá a previsão de recursos para metas e prioridades da 
administração pública estadual, observando-se as seguintes diretrizes: 
I - promoção da inclusão social e da desconcentração da renda; 11 -
precedência, na locação de recursos, às ações e programas 
governamentais, em harmonia com as diretrizes estabelecidas neste 
artigo e com o planejamento definido no Plano Plurianual de Ação 
Governamental, com prioridade para os relativos a:". 

Como estamos no primeiro ano do Governo Aécio Neves, 
exercitamos o PPAG aprovado por esta Assembléia à época do 
Governo Itamar Franco. No segundo semestre, teremos a 
oportunidade de receber o PPAG e tomar a decisão mais de acordo 
com a nossa consciência e convicção. O meu reparo é o mesmo que 
fiz ao Líder do Governo, quando não acolhemos no texto a idéia dos 
projetos estruturantes do Governo, que ainda não estavam 
divulgados. Hoje, em um relatório, não posso acolher a idéia de um 
PPAG que ainda não foi discutido. 

Quando recebermos o PPAG, as idéias emanadas serão 
incorporadas por nós, aproveitando-se o parágrafo único dessa 
emenda, que propõe que as regiões do Estado com menor IDH e 
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renda "per capita" inferior à média estadual terão prioridade na 
alocação dos recursos. Baseados na contribuição dos Deputados que 
nos ajudaram nesse trabalho e dele participaram muito decisivamente, 
como o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Ermano Batista, já incluímos no texto da 
LDO a preocupação com o IDH. Incluiremos não apenas a média, mas 
todos os municípios que estão abaixo da linha de corte no IDH, de 
0,700. 

Por esse motivo, Deputada Jô Moraes, não estamos ainda 
acolhendo as idéias, mas tenha a certeza de que estaremos junto a V. 
Exa. na elaboração do nosso PPAG. Tenho o maior respeito pelos 
técnicos do Governo, mas jamais aceitarei a idéia de encaminharem 
projetos para cá. Podem fornecer alguma idéia, mas a decisão 
soberana é exercida pelos Deputados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo * - Sr. Presidente, essa preocupação com a 
inclusão social e econômica é totalmente válida. Esta Casa, em 
agosto do ano passado, realizou um evento, proposto por nós, que 
levantou um documento, demonstrando que 234 municípios do Estado 
não possuíam ligação asfáltica. Com a assessoria da Casa e com o 
apoio de técnicos - e o elemento técnico principal é o atual Presidente 
do INDI, Carlos Eduardo Orsini -,elaboramos esse documento, com a 
preocupação de incluir esses municípios. Pelo levantamento 
realizado, constatamos que tinham os mais baixos IDHs. O 
Governador acatou essa proposta, um dos seus principais programas 
e objeto de discussão em sua primeira viagem em busca de recursos. 

Então, diria que, certamente, o PPAG conterá, de forma clara e 
incisiva, a inclusão dos excluídos, seja municípios, seja pessoas, seja 
regiões. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 234. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

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

Regimento Interno, prorroga a presente reunião até às 19h59min. 
Em votação, a Emenda n° 255. Com a palavra, para encaminhar a 
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votação, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, ao apresentar essa 
emenda, colocamos como princípio para o Governo Estadual o 
investimento de recursos em projetos alternativos de recuperação de 
detentos. Sabemos da importância desse investimento, pois é um dos 
caminhos para acabarmos com a violência. No sistema penitenciário e 
carcerário que temos, há quase 90% de detentos reincidentes, quando 
os métodos alternativos, com a participação da sociedade, recuperam 
cerca de 85% a 90%. Isso ocorre quando há investimento dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal, em parceria com a 
sociedade. 

Estivemos recentemente em Nova Lima, quando estiveram 
presentes representações do Governo Estadual, que também 
defendiam a APAC, e o Ministro dos Direitos Humanos, oportunidade 
em que solicitamos apoio do Governo Federal para que as APACs 
sejam implementadas em Minas Gerais, visto tratar-se de método que 
está dando certo e onera muito menos o Estado, pois possui todas as 
vantagens. Quem conhece o sistema, adota-o. O próprio Dr. Agílio, 
que, em fevereiro, era radicalmente contra, tem sido sensível ao 
método. A presença à vida sofrida do povo muda e sensibiliza os 
governantes. 

Nosso relator disse que essa emenda estaria contemplada na 
Emenda no 257, da relataria, inciso VIl, que trata do Fundo 
Penitenciário. Sabemos que poderá ser contemplada, mas dependerá 
de vontade política do Governo. Peço que aprovemos essa emenda. 
Mais do que isso, solicito acompanharmos a apresentação do projeto 
de lei orçamentária e garantirmos recursos para a APAC. Quantos 
Deputados aqui fazem a defesa da APAC! Isso beneficiará o povo 
mineiro e o povo brasileiro. Creio que, em breve, teremos esse 
sistema implantado no País inteiro. Muitos países têm vindo ao Brasil 
conhecer esse sistema em ltaúna, onde é uma das prioridades. 
Registro a intenção dessa emenda e solicito o apoio desta Casa a sua 
aprovação; porém, se isso for impossível, diante do que vemos nas 
votações, peço o compromisso da Casa de nos ajudar, pensando nos 
jovens, dos quais a grande maioria está nas penitenciárias, 
verdadeiras escolas de crime. Somos contra a impunidade, mas não 
queremos que nossos jovens, que, às vezes, roubam um botijão de 
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Queremos somar esforços para que isso seja mudado; e um dos 
caminhos é um projeto alternativo de recuperação dos detentos que 
ali estão. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
nobre Deputada Maria Tereza Lara, no pleno exercício do seu 
mandato, comprometida sempre com a promoção da pessoa humana 
e aqui, especificamente na Emenda n° 255, com a recuperação, 
propõe uma emenda vazada nos seguintes termos: "O Estado deverá 
alocar recursos ordinários em sua lei orçamentária à efetivação de um 
sistema penitenciário que atenda às exigências para a recuperação 
dos sentenciados com métodos alternativos e edificações de 
estabelecimentos penais, nos moldes das legislações ordinárias 
federais e estaduais". 

A legislação que regula a execução penal é de âmbito federal. A 
atitude da adoção de métodos alternativos não apenas na 
recuperação do sentenciado, mas também na abordagem integral do 
homem, cada vez vai tendo mais recepção pela nossa sociedade. A 
visão holística do mundo, do relacionamento interpessoal, a cada dia, 
ganha mais adeptos, porque, na verdade, troca o quantitativo pelo 
qualitativo. E é isso que desejamos. 

Infelizmente, a relatoria não teve como fazer a adoção, exatamente 
em razão dessa limitação maior. Mas a Emenda n° 257, que os 
Deputados aprovaram, trata, no seu inciso VIl, da Lei Federal n° 
7.21 O, Lei de Execução Penal. 

Esteja certa a nobre Deputada que aqui estaremos com nosso 
entusiasmo para ajudá-la a priorizar no direcionamento dos recursos 
do fundo, a abrigar também as técnicas alternativas. E faria até um 
adendo, para que juntos trabalhemos não apenas em favor do 
sentenciado, mas também de um outro grupo, que nos preocupa por 
demais, que é o egresso. Esse trabalho não pode limitar-se ao 
indivíduo enquanto cumpre a pena, mas também na presença positiva 
do Estado na sua recuperação na condição de egresso. Por isso, 
nosso parecer é pela rejeição. 
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 255. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei 
no 715/2003 com as Emendas nos 13, 14, 18, 19,22 a 27, 31, 35, 54, 
65, 90, 222, 233 e 256 a 264, e as subemendas que receberam o n° 1 
às Emendas n°s 12, 15, 17, 21, 36, 44, 58, 59 e 237. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, ao concluirmos a 

votação tão importante e significativa da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, quero atestar o trabalho desenvolvido pelo relator que 
foi designado, Deputado Sebastião Helvécio. O que demonstrou aqui, 
ao se pronunciar sobre cada destaque feito, esclarecendo para este 
Plenário toda a fundamentação de seu parecer, bem atesta a 
profundidade do trabalho desenvolvido e sua competência para fazê-
lo. 

Quero, na qualidade de Líder do Governo, externar minhas 
homenagens, em nome dos companheiros da base do Governo, ainda 
que discordemos nos pontos em que a Oposição e a Situação 
votaram de forma distinta. Há reconhec\men\o, a\nda que d\scordan\e 
em a\guns pontos, da profundidade, da dedicação e do êxito do 
trabalho desenvolvido sob sua liderança, com sua equipe, com a 
equipe desta Casa e com os parlamentares que participaram da 
Comissão. 

Em nome do Governo, enalteço e agradeço o trabalho e, em nome 
do Poder Legislativo, digo que esse trabalho honra e enobrece a 
nobre missão do parlamento. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de saudar o relator, Deputado Sebastião Helvécio, por seu 
incansável trabalho e dedicação exclusiva nesse processo e, 
particularmente, nesse avanço do Governo de Minas Gerais. 

Sabemos comandar, dirigir e refletir como v. Exa. fez, debruçado 
por longo tempo sobre esse processo para o futuro de Minas Gerais. 
Merece, desta Casa e deste parlamentar, nossas homenagens. Quero 
externar nossas homenagens ao Deputado Mauri Torres, ao Líder do 
Governo, Alberto Pinto Coelho, ao Deputado Sebastião Navarro Vieira 
e aos assessores, que não mediram esforços para a aprovação da 
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PEC no 20, que veio unificar as Procuradorias, criando uma 
Procuradoria única em Minas Gerais, que é a Advocacia-Geral do 
Estado. 

Agradeço ao Governador do Estado, que remeteu proposição por 
meio da Proposta no 49, e por uma deferência especialíssima, ficou 
anexada à nossa proposição, denominada PEC no 20. 

Saúdo os servidores do meu gabinete, que, juntamente com os 
assessores técnicos, não mediram esforços para a aprovação da 
PEC. Minas Gerais mostra um dos grandes avanços na defesa dos 
direitos do povo mineiro, pela atenção aos contribuintes e por princípio 
de economicidade, uma vez que Minas Gerais ainda não contava com 
uma única Procuradoria. Estamos avançando, pelo debate e pela 
maneira respeitosa de agir dos parlamentares que integram o 
parlamento mineiro. 

Reitero sinceras homenagens ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, pelo sacrifício e pela dedicação, e ao Sr. Bonifácio Andrada, 
Procurador-Geral do Estado, que se sensibilizou com nossa 
preocupação, convertendo as proposições em uma única proposta. A 
todos os pares desta Casa, tenho certeza de que, hoje, demos 
exemplo, pelos outros projetos que aprovamos na área da saúde, da 
LDO e de interesse do Estado, de um grande avanço. Agradeço a V. 
Exa., que teve papel importante para a conversão do projeto. 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, faço coro com os 
colegas que me antecederam. Deixo bem claro o meu reconhecimento 
ao trabalho desta Casa na pessoa do relator Deputado Sebastião 
Helvécio. Em nenhum momento tivemos a intenção de questionar a 
sua lisura e seu trabalho, que tanto admiramos. 

Fiquei satisfeito, porque não foi isso que fez com que o seu parecer 
fosse contrário à emenda apresentada pelo nosso partido. Na sua 
conclusão, V. Exa. reconhece que quase tudo que está na nossa 
emenda está no projeto enviado pelo Governo. A única diferença está 
no § 2°, segundo o qual "na fixação de limites estabelecidos no 'caput' 
deste artigo serão observados os princípios constitucionais, 
especialmente os da legalidade e impessoalidade, e o cumprimento 
da LRF". 

Acrescentamos o seguinte: "Na fixação de limites estabelecidos no 
'caput' deste artigo, serão observados os princípios constitucionais, 
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especialmente" - e aí começa a mudar - "a dignidade da pessoa 
humana, proteção do trabalho, legalidade, continuidade do serviço, 
impessoalidade, razoabilidade, eficiência e o cumprimento da LRF". 
Foi isso que o fez votar contra, o que me deixou na dúvida, porque 
está contido na proposta enviada pelo Governo. Embora não concorde 
em que devamos obedecer somente à LRF, não poderia abrir mão 
disso, a fim de sensibilizar os meus pares a votar a favor da emenda, 
cuja única diferença é algo que enaltece o trabalhador, porque 
dignidade e impessoalidade são ações que levam em consideração a 
vida de quem trabalha. Talvez seja isso, e não a LRF, o motivo do 
parecer contrário. 

Deputado Sebastião Helvécio, V. Exa. rejeitou várias emendas, 
principalmente as coloquiais. Concordamos. No entanto queremos o 
mesmo peso e a mesma medida para todas. A Emenda n° 257 não foi 
para destaque. No "Minas Gerais" está muito claro o artigo que diz 
que a lei orçamentária destinará recursos necessários para o 
cumprimento da lei número tal para a população atingida pela 
barragem; cumprimento da lei número tal para a formação de 
bombeiros; cumprimento da lei número tal para albergues de mulheres 
vítimas de violência etc. Enfim, é uma série de leis de políticas 
públicas. De forma muito caprichosa, foi inserido o inciso XII, que 
dispõe sobre a construção do Centro de Convenções de Juiz de Fora. 
Aí é complicado. Por que não para Coronel Fabriciano ou lpatinga? 
Será porque o relator não é de lá? 

Enalteço o seu trabalho, mas não posso deixar de registrar que 
nesse problema, talvez pelo cansaço, V. Exa. não usou o mesmo 
peso e a mesma medida para acatar a emenda e destacá-la, a fim de 
que tivéssemos conhecimento. Obrigado. 

O Deputado André Quintão Agradeço aos Deputados, 
especialmente ao relator, Deputado Sebastião Helvécio, em nome da 
Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Duas 
emendas foram apresentadas. Foi acolhida na íntegra a que garante 
recursos para programas de promoção e proteção dos direitos da 
criança e do adolescente, sob a forma da Emenda no 257, que 
contempla várias políticas públicas. 

Houve polêmica na interpretação da outra emenda, a respeito da 
abrangência e do encaminhamento de recursos. O próprio Secretário 
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João Leite solicitou que não a aprovássemos daquela forma, 
porque poderia gerar algum contratempo administrativo. Fizemos um 
acordo político para que a Frente Parlamentar, durante a análise da lei 
orçamentária, possa, a partir da Emenda n° 257, destinar um volume 
maior de recursos para o Fundo Estadual da Criança e do 
Adolescente. 

Destacarei algumas emendas acolhidas pelo relator. Uma delas, 
apresentada pela Deputada Marília Campos, juntamente com este 
Deputado, estabelece recursos para o Fundo Estadual de Assistência, 
por meio dos planos estaduais. Essa emenda é muito importante para 
a área da assistência. 

O Deputado Padre João disse bem. No ano passado, o CONSEA 
funcionou sob a égide de decreto do Governador Itamar Franco e 
recorreu à Loteria para destinar recursos às comissões regionais de 
segurança alimentar, que desempenham trabalho importantíssimo. 
Caravanas estão sendo organizadas em todo o Estado. Hoje, 
presidido por Dom Mauro Morelli, funciona sob efeito de lei delegada. 
Com essa emenda aprovada hoje, pode,remos incluir recursos na lei 
orçamentária. Em parceria com a União, por meio do Programa Fome 
Zero, volume maior de recursos poderá ser encaminhado à área da 
segurança alimentar. 

Parabenizo o trabalho do relator, Deputado Sebastião Helvécio. No 
meu primeiro ano na Assembléia, verifico o funcionamento 
parlamentar. Felizmente, os acordos foram rigorosamente cumpridos, 
o diálogo prevaleceu, e chegamos a um bom termo na votação da 
LDO. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, ao ensejo do término de votação da LDO, não posso 
fugir da responsabilidade de falar da minha satisfação pessoal e do 
grande momento de aprendizagem, ao conviver com os 77 
Deputados, no encaminhamento das suas emendas ao projeto. Mais 
uma vez, o parlamento mineiro deu exemplo de dedicação, 
responsabilidade e solidariedade com nossos eleitores. 

Sr. Presidente, foi muito importante que a proposta encaminhada 
pelo Governador em tempo hábil fosse enriquecida por 255 emendas. 
Além dessas, inúmeros parlamentares, que não as formalizaram, 
estiveram em nosso gabinete para trocar idéias sobre a conveniência 
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ou não da apresentação de suas emendas. Sinto-me 
extremamente gratificado e agradecido pela oportunidade de relatar a 
LDO. 

Retorno a esta Casa, tendo vivido, no meu primeiro mandato, em 
1986, a experiência única de trabalhar na quarta constituinte mineira. 
Revivendo este momento, entre nós, presentes, talvez sejam eu e o 
Deputado lrani Barbosa os mais antigos. O nosso entusiasmo, a 
nossa preocupação e visão parlamentar se aprimoram a cada dia, no 
exemplo de todos os Deputados, sem distinção dos membros de 
blocos governistas ou oposicionistas. Na verdade, percebi a existência 
de bloco único, representando o povo mineiro. Se tenho lamentos a 
fazer, são apenas com relação a questões de tecnicidade, de 
dificuldade orçamentária, para acolher todas as emendas. 

Ao encerrar, não poderia deixar de tecer comentário sobre a fala do 
Deputado Chico Simões, que mostra preocupação por haver me 
lembrado da colocação, na LDO, do Centro Regional de 
Desenvolvimento de Juiz de Fora. A presença da indicação do 
CONEX ( .... ) deve-se ao fato de essa verba e outra referente ao 
aeroporto regional serem as únicas alocadas no orçamento de 2003. 
Juntamente com o Deputado Biel Rocha, de sua bancada, em reunião 
em Juiz de Fora, mostramos a todos os Deputados daquela região 
que essa obra é de maior relevância para o que V. Exa. quer, isto é, a 
promoção da figura humana através da criação de empregos. A Zona 
da Mata tem as mesmas aspirações do Vale do Aço, consolidar-se 
como grande centro regional. Por isso, incluímos a indicação de nosso 
centro de convenções. Todos os Deputados lá votados manifestaram-
se pela inclusão dessa obra. Obrigado pela confiança e pela 
oportunidade de conhecer cada Deputado um pouco mais. Com a 
humildade de quem reza e a sinceridade de quem ama, digo que foi 
muito bom receber a contribuição de todos para oferecermos ao povo 
mineiro a nova versão 2004 da LDO. Obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa - Deputado Sebastião Helvécio, não 
poderia deixar de corroborar suas palavras. Muitas vezes, não vale 
apenas a emenda apresentada por um Deputado, mas o raciocínio 
rápido numa conversa com o relator, em que são acatados vários 
princípios. A LDO é uma lei de princípios, mas alguns pensam que 
nela deve constar até o MASP de funcionário público, nome, 
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endereço, idade e o que quer. Raríssimas vezes senti-me tão 
satisfeito com a feitura de uma LDO, que veio imperfeita do Governo e 
V. Exa. aprimorou como ninguém fez antes. Foi levado em 
consideração o pensamento da maioria desta Casa e do povo mineiro, 
sem a subserviência demonstrada por relatores anteriores. Parabéns, 
admiro V. Exa., homem equilibrado que voltou com o pé no chão, mais 
do que antes. Obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
das demais matérias constantes na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

estamos acompanhando atentamente a tramitação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 48, que é a viga mestra da reforma do 
Governo. Solicitamos aos companheiros que assinassem, juntamente 
com este Deputado, essa emenda, que tratava do resgate do adicional 
trintenário dos servidores militares do Estado, pois, infelizmente, esse 
direito foi retirado no Governo anterior. 

Este seria o momento para reapresentarmos essa matéria e ter a 
melhor acolhida, mas o Governo nos solicitou, a mim e a outros 
Deputados que fizeram emendas relativas a servidores públicos, que 
retirássemos nossa emenda neste momento, mas com o compromisso 
de que chegarão a esta Casa, no mês de agosto, não só o Estatuto 
dos Militares, como também a Lei Orgânica da Polícia Civil. 

Portanto, em uma linha de entendimento para que a Emenda no 48 
fosse votada, mas assegurando que o Governo irá aprovar, logo 
depois do recesso parlamentar, uma emenda à Constituição de nossa 
autoria, em acordo com o Deputado Alberto Pinto Coelho e a Bancada 
do PDT, estaremos retirando, no momento, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 48. Após o recesso, estaremos apresentando 
imediatamente, uma proposta de emenda à Constituição, resgatando 
esse direito dos militares. 

Quero deixar claro que estamos em uma linha de entendimento para 

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



/ 

-

928 
que os militares do Estado tenham seu direito garantido, assim 
como acontece com os servidores civis. Certamente, ao ser resgatado 
esse direito, a categoria ficará bastante satisfeita. Apresentaremos a 
emenda após o recesso e contaremos com o apoio do Líder de 
Governo e, certamente, com o do Bloco PT-PcdoB. 

Agradeço aos Deputados que assinaram a emenda. Solicitamos 
compreensão, para que nos ajudem a aprová-la, nesse segundo 
momento, já que o Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho, se 
comprometeu conosco, em nome do Governador Aécio Neves, para 
que essa emenda e esse pleito sejam aprovados no segundo 
semestre, quando retornarmos ao trabalho. É compromisso do 
Governo não apenas assinar a proposta, como também buscar a sua 
aprovação nesta Casa, de acordo com essa linha de entendimento. 

Sr. Presidente, formalizaremos a retirada da emenda, tendo a 
certeza de que o Governo acatará o nosso pleito. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - As palavras do ilustre Deputado 
Sargento Rodrigues retratam, na plenitude, o acordo proposto. As 
razões por ele externadas são exatamente aquelas que motivaram o 
Governo a pedir a sua compreensão, para que, no momento oportuno, 
da forma adequada e de acordo com o compromisso firmado com os 
militares e com as suas lideranças representadas nesta Casa pelo 
Deputado Sargento Rodrigues, retomados os trabalhos no segundo 
semestre, se possa livremente ter a iniciativa da proposição de 
emenda constitucional, para resgatar um direito que, de certa forma, 
foi aviltado, estabelecendo um princípio isonômico entre os 
funcionários civis e militares. Nós, de acordo com a orientação do 
Governo, como Líder do Governo, após a sua proposição de emenda 
constitucional, seguindo uma linha de compromisso reafirmada pelo 
Governo, temos o privilégio de ser o primeiro parlamentar a assinar o 
apoiamento e a conclamar os demais Líderes que compõem as 
bancadas e o bloco de apoio ao Governo e os nossos companheiros 
da base de apoio para que sejam solidários a essa iniciativa tão 
própria e adequada, que irá, a tempo e hora, resgatar um direito 
consagrado para a classe dos militares que tão bem honram as 
tradições de Minas Gerais, no dia-a-dia de sua nobre missão de 
assegurar a segurança a cada cidadão. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, da 
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Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003, do Governador do 
Estado, que 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 li 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 arts. 113 a 117 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, a 
inexistência de quórum especial para a votação da matéria, mas a 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos. 

Discussão e votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de 
Emenda à Constituição no 20/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
e outros, que altera os §§ 1 o e 4° do art. 128 e o inciso XXVI do art. 90 
da Constituição do Estado e o art. 22 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (À promulgação.); dos Projetos de Lei 
Complementar n°s 2/2003, do Deputado Célio Moreira, que dá nova 
redação ao art. 70 da Lei Complementar no 64, de 25/3/2002, que 
institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos 
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, e 24/2003, do 
Governador do Estado, que fixa o número das Procuradorias 
Regionais da Procuradoria-Geral do Estado, altera a denominação de 
cargos, altera a composição do conselho do órgão e dá outras 
providências; e dos Projetos de Lei nos 9/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nos 
contratos de serviços terceirizados e nos contratos de fornecimento 
em que participe a administração pública do Estado de Minas Gerais, 
35/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que 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, 37/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira, que dispõe sobre a informação ao consumidor de alteração 
no peso, no número de unidades ou no volume de produto exposto à 
venda no comércio varejista, 71/2003, da Deputada Maria José 
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Haueisen, que proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas 
em cadastros de consumidores inadimplentes, 720/2003, do 
Governador do Estado, 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, 722/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre o 
Quadro de Cargos do IPSEMG, altera dispositivos da Lei Delegada no 
109, de 30/1/2003, e dá outras providências, 723/2003, do 
Governador do Estado, 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, e 715/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre 
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2004 e dá outras 
providências (À sanção.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para 

votação de proposta de emenda à Constituição, a Presidência encerra 
a reunião, desconvoca a reunião extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e convoca os Deputados para a reunião de debates de 1 o de 
agosto, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

, MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 25/6/2003 
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Cecília Ferramenta, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 
"ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 843 a 845/2003, da 
Deputada Ana Maria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de julho de 2003. 
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Gilberto Abramo. 

ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 8/7/2003 

Às 19 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, José Henrique, 
Leonardo Quintão e a Deputada Jô Moraes, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Marília Campos e o 
Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na oportunidade, é aprovado requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a retirada da pauta do 
Projeto de Lei Complementar no 25/2003 e dos Projetos de Lei n°s 717 
e 719/2003. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 716/2003 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca reunião 
extraordinária para amanhã, dia 9/7/2003, às 18 horas, para 
apreciação do Projeto de Lei Complementar no 25/2003 e dos Projetos 
de Lei n°s 717, 719, 782 e 788/2003, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo 

Quintão - Jô Moraes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 25/2003 
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Encaminhado pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem 
no 52/2003, o Projeto de Lei Complementar no 25/2003 altera a Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nos 1 
a 8, que apresentou. 

Nos termos do art. 102, I, "e", ele o art. 192, do Regimento Interno, o 
projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
A Lei Complementar no 64, de 2002, instituiu o Regime Próprio de 

Previdência do Estado em sintonia com o comando do art. 40 da 
Constituição da República, alterado pela Emenda à Constituição no 20, 
de 1998, e com a Lei Federal no 9.717, de 1998. 

Em sua Mensagem a esta Casa Legislativa, o Governador do 
Estado reconhece a importância das soluções então adotadas, mas 
ressalta que a questão da Previdência dos servidores públicos 
permanece como um dos grandes desafios a ser enfrentado. Em 
virtude disso, o projeto de lei ora analisado altera alguns pontos da 
referida lei complementar, em busca de alternativas que minimizem o 
problema previdenciário de curto prazo. 

Além disso, questão como a da Previdência dos servidores do foro 
extrajudicial, que não foi solucionada pela mencionada lei 
complementar, encontra finalmente amparo legal. A inclusão dos 
notários, registradores, escreventes e auxiliares não optantes pelo 
regime celetista em 1994 era medida que se impunha, porque tais 
servidores se encontravam privados de amparo previdenciário em 
virtude de sua opção pelo regime estatutário, não sendo segurados do 
Regime Geral de Previdência Social. 

Buscamos, ainda, inserir em nosso substitutivo dispositivos para 
operacionalizar o acesso dos notários, registradores, escreventes e 
auxiliares ao Regime Próprio de Previdência do Estado. Tais 
dispositivos dizem respeito às alíquotas de contribuição dos 
segurados e patronais . 
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Inserimos, também, dispositivo que versa sobre o tempo pretérito, 

durante o qual os segurados mencionados no inciso V do art. 3° não 
contribuíram para o regime de Previdência do Estado. Segundo a Lei 
Complementar no 64, art. 76, o tempo de serviço cumprido até a data 
de sua publicação será considerado tempo de contribuição. Como a 
Lei Complementar no 64 foi publicada em 25/3/2002, o tempo 
decorrido posteriormente não poderá ser computado para efeito de 
aposentadoria, a menos que haja contribuição por parte dos 
servidores relativo a tal período. 

Outro ponto importante é a vedação expressa à celebração de 
convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão 
de benefício previdenciário entre o Estado, suas autarquias e 
fundações e os municípios. Tal vedação é uma exigência da 
legislação federal e a sua ausência poderia comprometer a expedição 
do Certificado de Regularidade Previdenciária -CRP - para o nosso 
Estado. 

Com relação a convênio entre o IPSEMG e os municípios para a 
prestação de assistência à saúde, julgamos imprescindível que a 
possibilidade de tal atendimento aos servidores municipais permaneça 
no texto da lei. É preciso, no entanto, deixar claro que esses 
convênios devem ser firmados de acordo com o interesse público, o 
que pressupõe uma relação custo- benefício justa, amparada em 
cálculos atuariais que assegurem ao Instituto a reposição de seus 
custos de forma real e continuada, bem como alguma forma de 
garantia de adimplência por parte dos municípios. 

A instituição de parcela mínima de contribuição para a assistência à 
saúde é também medida benéfica. Pela legislação vigente, a alíquota 
de tal contribuição é de 3,2% da remuneração de contribuição ou dos 
proventos, sem que seja estabelecido um valor mínimo. Dessa forma, 
há servidores que contribuem com menos de R$20,00, qualquer que 
seja o número de seus dependentes, para um plano de saúde dos 
mais completos. A precária situação financeira do IPSEMG não mais 
permite tamanha liberalidade. 

Ao analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou oito 
emendas, com o intuito de coadunar seus dispositivos com o 
ordenamento jurídico em vigor. 
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Discordamos, quanto ao mérito, da Emenda no 6, que estabelece 

o caráter facultativo de contribuição para a assistência à saúde 
prestada pelo IPSEMG. Caso seja admitida tal hipótese, os servidores 
de maior poder aquisitivo talvez optassem por outros planos de saúde, 
ficando apenas os de mais baixa renda vinculados àquele Instituto. 
Por reconhecer a importância do IPSEMG para a saúde do servidor 
público e por entender que o Instituto não sobreviveria se fosse 
retirada a compulsoriedade da contribuição é que opinamos contra a 
Em!3nda no 6, da referida Comissão. 

É imprescindível, contudo, que o plano de saúde seja imediatamente 
adequado quanto a seus benefícios e alíquotas de contribuição, para 
que não dependa de contribuições compulsórias de 
constitucionalidade duvidosa. 

Discordamos também da inclusão do Regime de Previdência 
Complementar mencionado no inciso 11 do art. 2° de que trata o art. 1 o 
do projeto original. A reforma da previdência atualmente discutida no 
Congresso Nacional trará alterações quanto a esta matéria, que será 
então oportunamente disciplinada. 

Ressaltamos, ainda, que a Lei Complementar n° 64 vinculou a 
receita do IPSEMG à assistência à saúde e ao custeio de despesas 
administrativas para o adequado exercício das atividades da 
autarquia. Em decorrência disso, parece-nos justo que a CONFIP 
assuma o pagamento dos inativos daquele Instituto. Apresentamos, 
assim, no Substitutivo no 1, alteração contida no § 2°, a ser 
acrescentado ao art. 50 da Lei Complementar n° 64. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou emendas para tornar 
facultativa a contribuição para a saúde dos servidores não titulares de 
cargo efetivo e para oferecer a possibilidade de criação de um seguro-
saúde no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público. Os servidores optantes pelo seguro-saúde seriam 
dispensados da contribuição compulsória para a saúde. Tais emendas 
ficam prejudicadas se acolhido o substitutivo que apresentamos, 
segundo o qual a contribuição é compulsória. 

Acolhemos, no entanto, a retirada da expressão "básica" do "caput" 
do art. 85, por considerarmos que os serviços prestados pelo IPSEMG 
devem observar a cobertura e os fatores moderadores a serem 
definidos em regulamento. 
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Foi apresentada também emenda para a retirada do art. 70 de 

que trata o art. 1 o do projeto, porque proposição de lei de igual teor já 
tramitou nesta Casa e se encontra em fase de apreciação, para a 
sanção ou veto, pelo Governador do Estado. Concluímos que, por se 
tratar de dispositivo de idêntica redação ao contido no projeto original, 
de autoria do Poder Executivo, certamente, não será vetado. 

Tendo em vista o volume de alterações que estão sendo 
introduzidas na Lei Complementar n° 64, acrescentamos dispositivo 
que prevê a sua republicação no órgão oficial do Estado. Tal medida 
se justifica dada a importância da referida lei para a Previdência dos 
servidores públicos. 

Por fim, ressaltamos que o substitutivo apresentado é fruto de 
entendimento entre as Lideranças da Casa, incluindo-se a base de 
apoio ao Governo e a oposição, e os servidores públicos. Todos os 
pontos do projeto de lei em análise foram discutidos na busca da 
melhor forma de conciliar as demandas que chegaram a esta Casa 
com o atendimento das necessidades do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 25/2003 na forma do Substitutivo no 1 , a seguir 
apresentado, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 a 5, 7 e 8 e 
rejeitada a Emenda n° 6, apresentadas pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 
"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; 

VI - os notários, registradores, escreventes e auxiliares aposentados 
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pelo Estado. 

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. 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% 
(onze por cento) sobre a remuneração do escrivão e do escrevente, 
respectivamente, segundo a instância de nomeação do segurado. 

Art. 30- ........................ . 
§ 2° - A alíquota de contribuição patronal relativa aos segurados de 

que trata o inciso V do art. 3° será equivalente ao dobro da alíquota de 
contribuição prevista no § 2° do art. 29. 

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 de qualquer dos Poderes ocupante 
de cargo de provimento em comissão em outro órgão da 
administração direta do Poder a que estiver vinculado. 

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°. 
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§ 1 o- ............................... . 

§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VIl deste artigo as 
dotações orçamentárias previstas para pagamento da folha de 
pessoal inativo do IPSEMG, cujo custo será de responsabilidade do 
Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, observado o disposto 
no inciso I do art. 39 desta lei complementar. 

Art. 80- Fica quitada 60%( 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 IPSEMG, 
nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado 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 IPSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o "caput" deste artigo, deste observado o disposto nesta lei 
complementar." 

Art. 82- Com vistas à quitação de sua dívida para com o IPSEMG, 
nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado 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" deste artigo. 
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Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e 

odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos 
segurados referidos no art. 3° e aos servidores não titulares de cargo 
efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes, 
observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em 
regulamento. 

§ 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 a 
R$30,00 (trinta reais), reajustados nos mesmos índices do aumento 
geral concedido ao servidor público estadual. 

§ 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 a alíquota de 1,6% (um 
vírgula seis por cento) da remuneração do servidor, até o limite de 
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. 

§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" deste artigo será 
prestada pelo IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus 
dependentes, mediante a comprovação do desconto no contracheque 
do último mês recebido ou do pagamento da contribuição diretamente 
ao IPSEMG até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do 
regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 4°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 
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§ 8°- Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a celebrar convênio de 
assistência à saúde com instituições públicas estaduais. 

§ 9° - A prestação da assistência a que se refere o "caput" deste 
artigo fica limitada aos segurados mencionados nos arts. 3° e 79, bem 
como os incluídos na forma do § 8° deste artigo, ficando facultado ao 
IPSEMG celebrar convênios de assistência à saúde com os 
municípios, mediante contribuição a ser calculada atuarialmente, 
garantia de adimplência e as demais condições definidas em 
regulamento. 

§ 1 O - 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 dos servidores 
municipais 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 o 
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, reajustados nos mesmos índices 
do aumento geral concedido ao servidor público estadual.". 

Art. 2°- Ficam mantidas as alíquotas de 8,3 % (oito vírgula três por 
cento) e de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) para o custeio da 
Previdência, respectivamente, para o servidor titular de cargo efetivo 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001 e para o inativo. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará a forma de pagamento 
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das contribuições dos segurados de que tratam os incisos V e VI 
do art. 3° da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, 
relativas ao período transcorrido entre essa data e a publicação desta 
lei complementar. 

Art. 4° - O Poder Executivo republicará a Lei Complementar n° 64, 
de 25 de março de 2002, com as alterações introduzidas por esta lei 
complementar. 

Art. 5° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 
arts. 68, 72 e 77, os §§ 1 o e 2° do art. 81, os §§ 1 o e 2° do art. 82 e o 
inciso 11 do art. 88 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 
2002, os arts. 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 n° 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. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô Moraes - Carlos Pimenta -

Leonardo Quintão - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 25/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

altera a Lei Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime 
Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas n°s 1 a 8, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo no 1, que 
propôs. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 
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Fundamentação 

A matéria submetida ao exame desta Comissão adquire, 
especialmente no momento em que são discutidos em âmbito 
nacional e até mesmo em países como a França, por exemplo, os 
elementos que definirão a concessão dos benefícios previdenciários a 
serem concedidos no futuro. 

É preciso ressaltar, de início, que a matéria não envolve apenas os 
aspectos legais e constitucionais: sem a adequada montagem dos 
mecanismos financeiros e orçamentários suficientes para que se 
sustentem os direitos concedidos em lei, não será possível assegurar, 
no mundo real e na prática administrativa, a sua efetiva 
implementação. Essa é a responsabilidade que ora pesa sobre os 
administradores e políticos. 

O projeto de lei complementar em exame destina-se, principalmente, 
à promoção da adequação dos mecanismos de financiamento dos 
benefícios a serem concedidos aos servidores públicos estaduais. O 
fortalecimento desses mecanismos integra aquilo que se 
convencionou chamar "pacto intergeracional": os atuais servidores e 
administradores são os responsáveis pela existência de um sistema 
saudável, que, no futuro, irá beneficiar aqueles que até mesmo ainda 
não ingressaram no serviço público ou no mercado de trabalho. Trata-
se de uma tarefa difícil, dada a magnitude dos números e a 
complexidade das questões envolvidas. 

Para melhor exemplificar esse fato, podemos recorrer a dados do 
Ministério da Previdência e Ação Social, relativos a maio de 2003, os 
quais mostram que existe hoje, no Brasil, uma população 
economicamente ativa que abrange 83.243.239 indivíduos. Destes, 
4.869.990 são servidores públicos civis e militares, número que 
corresponde a cerca de 5,8% daquela população. Os servidores 
públicos, que constituem uma categoria numericamente relevante e 
socialmente importante, são os principais destinatários das novas 
regras que, tanto em nível nacional quanto no contexto da 
administração mineira, estão sendo discutidas e elaboradas no 
momento. 

Não há, na matéria, dispositivo específico que contemple abertura 
de crédito ou que tenha reflexo imediato sobre as despesas públicas, 
como seria, por exemplo, o caso da criação de cargos ou de 
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estruturas administrativas. No entanto, toda a matéria, podemos 
dizer com segurança, apresenta importantes aspectos de natureza 
econômica, que devem ser aprovados nesta Casa, para que se possa 
promover a necessária adequação dos mecanismos de financiamento 
do sistema previdenciário mineiro. 

Esse motivos nos levam a opinar pela aprovação da proposição, nos 
limites da competência desta Comissão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 

Projeto de Lei Complementar no 25/2003 na forma do Substitutivo no 
1. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião 

Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 586/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Cesar, pretende 
autorizar o Poder Executivo a conceder isenção de Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - na hipótese que menciona. 

Publicado em 5/4/2003, 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 apreço pretende autorizar o Poder Executivo a 

conceder isenção de ICMS nas operações relativas à compra de 
automóvel novo, de passageiro, de produção nacional, com motor até 
127 hp de potência, destinado a representante comercial. 

Para se fazer jus ao benefício, o projeto estabelece alguns critérios, 
entre eles a necessidade do exercício profissional, nos termos da Lei 
no 8.420, de 8/5/92, e a utilização do veículo na atividade profissional. 

Ao justificar a proposta, o autor enfatiza os grandes desafios do 
representante comercial no exercício da sua profissão e a 
necessidade da redução dos custos dessa atividade. 
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O ICMS é um imposto instituído pelos 'Estados e pelo Distrito 

Federal, em consonância com o disposto no art. 155, 11, da 
Constituição da República. 

A matéria encontra-se disciplinada, no âmbito do Estado, por meio 
da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado, bem como por legislação esparsa. 

Compete a esta Casa Legislativa, por força do disposto no art. 61, 
111, da Constituição mineira, dispor sobre todas as matérias que dizem 
respeito ao sistema tributário estadual, à arrecadação e à distribuição 
de rendas. 

Em virtude das disposições constitucionais que versam sobre o 
tema, deve-se admitir que, cabendo ao Estado a instituição do tributo, 
também deve-se inserir na órbita de competência do ente federado a 
definição das hipóteses em que vier a ser concedido algum benefício 
fiscal, entre eles a isenção, como ocorre no caso em tela. Esse, aliás, 
tem sido o entendimento desta Casa Legislativa, particularmente 
quando da ocorrência da instituição do benefício para as operações 
internas, conforme previsto no art. 1 o da proposição. 

Poder-se-ia cogitar da inviabilidade da aprovação da proposta em 
face das vedações para a concessão de benefício desta natureza 
estabelecidas na Lei Complementar no 1 01, de 4/5/2000. 

Segundo preceitos constantes na mencionada norma jurídica, mais 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão ou a 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias, com demonstração de que a medida não afetará as 
metas de resultados fiscais ou, quando menos, com a adoção de 
mecanismos de compensação para a perda de receita. 

Nota-se, entretanto, que a proposta é de cunho autorizativo, e a 
efetiva isenção do imposto só virá a ser implementada pelo Poder 
Executivo quando atendidos todos os pressupostos previstos na 
mencionada lei complementar. 

Por último, deve-se enfatizar não haver impeditivo a que se instaure 
o processo legislativo por iniciativa parlamentar. No entanto, para 
aprimorar o texto da proposição, apresentamos as Emendas nos 1 e 2. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 586/2003 
com as seguintes Emendas nos 1 e 2. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do 

ICMS na saída, em operação interna, de automóvel novo de 
passageiro, de produção nacional, com motor de até 127 hp de 
potência bruta (SAE), promovida pelo estabelecimento fabricante ou 
concessionário, adquirido por representante comercial nas condições 
seguintes: 

I - o beneficiário deve encontrar-se no exercício da atividade de 
representante comercial, nos termos da Lei Federal no 4.886, de 9 de 
dezembro de 1965, alterada pela Lei Federal no 8.420, de 8 de maio 
de 1992, anteriormente a 26 de junho de 2001; 

11 - o veículo deve ser utilizado exclusivamente como instrumento de 
trabalho na atividade de representação comercial; 

111 - o beneficiário não pode ter adquirido, nos últimos três anos, 
veículo com isenção de ICMS; 

IV - o beneficiário não pode ser proprietário de veículo automotor. 
Parágrafo único - A alienação ou a utilização do veículo em atividade 

diversa daquela prevista nesta lei, em prazo inferior a cinco anos, 
contados da data de sua aquisição, implicam a obrigatoriedade de 
recolhimento do tributo. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao inciso 111 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ........................................ .. 
111 - será concedido uma única vez.". 
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 717/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 717/2003 
objetiva disciplinar a avaliação de desempenho institucional, o Acordo 
de Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a 
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aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias 
com despesas correntes e dar outras providências. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De maneira geral, o Projeto de Lei no 717/2003 contém normas 

relativas ao Acordo de Resultados a ser celebrado entre dirigentes de 
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e as 
autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de 
supervisão, o qual deverá conter a especificação das metas a serem 
alcançadas, os prazos para cumprimento do avençado e os padrões 
de controle preestabelecidos. A contrapartida é o enquadramento do 
órgão ou entidade em normas especiais, no intuito de garantir mais 
eficiência na condução da coisa pública. É oportuno salientar que o 
princípio da eficiência, introduzido no "caput" do art. 37 da 
Constituição da República por meio da Emenda n° 19, de 1998, é um 
dos elementos principais da Reforma do Estado, em torno do qual 
gravitam temas referentes a contratos de gestão, administração 
consensual e participativa, controle de resultados e ampliação da 
autonomia financeira e orçamentária de órgãos e entidades públicos. 
O ponto nuclear desse contexto de mudanças estruturais da 
administração pública reside na busca de novas fórmulas de atuação 
estatal, tendo em vista a melhoria na qualidade dos serviços 
oferecidos ao cidadão. 

Partindo-se da premissa da eficiência, a proposição estabelece 
regras sobre as características gerais do Acordo de Resultados, sua 
elaboração, suas cláusulas essenciais, sua formalização, bem como 
sobre os objetivos a serem atingidos por meio desse instrumento. 
Prevê, também, disposições referentes ao controle, ao critério de 
avaliação de desempenho e à sua fiscalização e execução, além de 
dispor sobre os prazos mínimo e máximo de vigência do ajuste, que 
varia de um a três anos, sendo admitida a renovação, mediante 
acordo das partes e após avaliação favorável dos resultados pela 
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Comissão de Acompanhamento e AvaliaÇão. Ademais, o projeto 
trata dos direitos, das obrigações e das responsabilidades dos 
dirigentes dos órgãos e entidades que se vinculam a esse ajuste, bem 
como sobre a aplicação de recursos em desenvolvimento institucional 
e prêmio de produtividade provenientes de economia na execução das 
despesas correntes. 

O projeto adota um grande número de termos envolvendo o Acordo 
de Resultados e formula definições específicas, conforme se 
depreende do § 1 o do art. 2°, que cogita de dirigente, acordante, 
acordado, interveniente, público interessado, desempenho, indicador e 
meta de desempenho. O § 2° do referido artigo prevê a possibilidade 
de aplicação do disposto no projeto aos órgãos autônomos e às 
unidades administrativas, bem como aos responsáveis por projetos ou 
programas estruturadores ou estratégicos do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado- PMDI. 

Na verdade, pretende-se implantar o choque de gestão na 
administração pública estadual, o que implica mudança de 
paradigmas e novas fórmulas de ação do poder público, com a 
finalidade de alcançar a festejada eficiência e resultados satisfatórios 
no interesse da coletividade. Para tanto, os órgãos, as unidades e 
entidades administrativas que se vinculam ao Acordo de Resultados 
disporão de mais flexibilidade de ação para atingir as metas 
estabelecidas no ajuste. Entende-se por desempenho o "grau de 
atendimento de exigências de otimização dos recursos disponíveis, 
alcance das metas propostas e qualidade dos resultados obtidos na 
atuação pública", conforme define o inciso VI do § 1 o do art. 2° da 
proposição. Quanto à meta de desempenho, é conceituada no inciso 
VIII do referido preceito como o "nível desejado de desempenho em 
determinado lapso temporal expresso de forma tangível, mensurável e 
objetiva e, necessariamente, quantificável". 

E a implantação da chamada administração consensual, baseada no 
acordo de vontades, em substituição à tradicional administração 
burocrática e autoritária, concebida principalmente para agir mediante 
atos unilaterais e impositivos, expressão por excelência da 
supremacia de poder do Estado sobre os administrados. Ao tratar da 
consensualidade na administração pública, no contexto de mudanças 
por que passa o Estado brasileiro, o jurista Diogo de Figueiredo 
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Moreira Neto ensina: 

"A participação e a consensualidade tornaram-se decisivas para as 
democracias contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a 
governabilidade (eficiência); propiciam mais freios contra o abuso 
(legalidade); garantem a atenção a todos os interesses (justiça); 
proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade); 
desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os 
comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem)". 
(In: "Mutações do Direito Administrativo". 2a ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 41.) 

No plano federal, o instrumento utilizado para a ampliação da 
autonomia gerencial e financeira dos órgãos e entidades da 
administração pública é o chamado contrato de gestão, previsto no § 
8° do art. 37 da Lei Maior, instituto que teve origem na França, onde é 
conhecido como acordo de programa e tem o escopo de ampliar a 
liberdade de ação das entidades administrativas para melhor alcançar 
seus objetivos institucionais. 

Existe acentuada controvérsia doutrinária a respeito da natureza 
desse instrumento de administração gerencial. Alguns doutrinadores 
repudiam o termo contrato de gestão, por sustentarem que essa figura 
jurídica não é caracterizada pela reciprocidade de obrigações nem 
pela descoincidência de vontades, o que é essencial nas relações de 
vínculo contratual. Nesse tipo de ajuste, sustentam vários juristas, os 
objetivos a serem alcançados são os mesmos, o que aproxima o 
instituto em referência dos convênios, que consistem em uma 
conjugação de esforços dos partícipes para atingir metas comuns. 

O projeto de lei em análise utiliza a expressão Acordo de 
Resultados, denominação que se nos afigura mais apropriada para 
designar o instrumento necessário à ampliação dessa autonomia. Tal 
acordo deverá ser efetuado em estrita observância aos princípios 
constitucionais que regem a atividade administrativa - e nem poderia 
ser diferente -, pois os parâmetros constantes no "caput" do art. 37 
vinculam tanto a administração direta quanto a indireta, e 
compreendem, além dos órgãos e das unidades desconcentrados do 
Estado, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de 
economia mista e as empresas públicas, que são entidades criadas 
pelo Estado para a execução de serviços públicos. São objetivos do 
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Acordo de Resultados, entre outros constantes no art. 4° da 
proposição, aumentar a oferta e a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à sociedade mineira; estimular, valorizar e destacar 
servidores, dirigentes, órgãos ou entidades que cumpram o seu papel 
individual, institucional ou social; fixar metas de desempenho 
específicas para esses órgãos e entidades, bem como compatibilizar a 
atividade desenvolvida com as políticas públicas e os programas 
governamentais; e promover o desenvolvimento e a implantação de 
modelos de gestão flexíveis, que propiciem melhoria constante na 
qualidade dos serviços públicos. 

Saliente-se que o acordo de que se cogita deverá ser acompanhado 
e avaliado por comissão específica, que disporá de competência para 
analisar os resultados alcançados pelo acordado, levando em conta 
as metas e os indicadores de desempenho previstos no Acordo de 
Resultados; recomendar alterações no citado ajuste, visando ao 
alinhamento de indicadores, metas e resultados; recomendar a 
revisão, a renovação ou a rescisão do ajuste, o que deve ser 
precedido de justificação por parte da referida comissão. 

No tocante aos recursos orçamentários provenientes de economias 
com despesas correntes em cada órgão ou entidade da administração 
pública estadual, esses poderão ser aplicados no desenvolvimento de 
programas de qualidade e produtividade; treinamento e 
desenvolvimento do pessoal; modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público; e pagamento de prêmio de 
produtividade, nos termos do art. 29 do projeto. 

Observando atentamente o conteúdo da proposição, pode-se 
constatar que se trata de uma disciplina jurídica eminentemente 
inovadora no Estado de Minas Gerais; a idéia-matriz é a busca da 
eficiência na atuação do Poder Executivo, por meio do mencionado 
instrumento, e o incentivo à produtividade dos agentes públicos, o que 
poderá ter uma repercussão positiva no interesse da coletividade com 
a melhoria da qualidade desses serviços. Em última análise, o grande 
beneficiário das transformações que se pretende instituir na 
administração pública mineira é o cidadão, que tem o direito subjetivo 
de exigir serviço eficiente, moderno e adequado. Assim, os novos 
instrumentos de ação do poder público, entre os quais se destaca o 
Acordo de Resultados, têm por escopo proporcionar mais comodidade 
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aos administrados, uma vez que os comportamentos da 
administração, seja pela via unilateral, seja pela via consensual, 
repercutem, direta ou indiretamente, na vida do cidadão. Sob essa 
ótica, parece-nos que a proposição em apreço, se transformada em 
norma jurídica válida e se efetivamente aplicada, poderá trazer 
resultados altamente positivos para o Estado. 

A nosso ver, as disposições do projeto em exame devem vincular 
tão-somente os órgãos e entidades do Executivo, Poder onde é mais 
intenso o exercício da atividade administrativa e que é o encarregado 
da execução de serviços públicos em sentido estrito. No entanto, o 
projeto utiliza indistintamente os termos "Executivo", "Estado" e "poder 
público", o que poderia dificultar a interpretação da futura lei. Para 
evitar problemas dessa natureza, julgamos de bom alvitre apresentar 
a Emenda no 3, no intuito de restringir o alcance da norma apenas ao 
Poder administrador. 

O parágrafo único do art. 22 contém redação equivocada e 
imprecisa, uma vez que confunde o desempenho do órgão com o do 
dirigente, razão pela qual formulamos a. Emenda no 4, para conferir 
maior clareza ao comando normativo. 

O "caput" do art. 25, por sua vez, não apresenta conteúdo inovador, 
pois simplesmente reproduz o comando previsto no art. 2° do projeto, 
que submete os órgãos e entidades com Acordo de Resultados a 
normas especiais flexíveis determinadas em leis ou em atos 
infralegais. Em razão disso, propomos a alteração do referido art. 25, 
por meio da Emenda no 5. 

O § 1 o do art. 32, que trata do prêmio de produtividade do servidor, 
resultante de economias com despesas correntes dos órgãos e 
entidades administrativas, também apresenta redação imprecisa, que 
pode dificultar a interpretação da futura norma jurídica, caso seja 
mantido na forma original. Para dar maior clareza ao texto, sugerimos 
a Emenda no 6. 

O art. 35 autoriza o Poder Executivo 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. Ora, tal 
como se encontra redigido, o preceito faculta à autoridade 
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administrativa modificar competências e atribuições previamente 
estabelecidas em lei ou regulamento. O agente público não pode 
modificar, seja por ato unilateral, seja por ato bilateral, atribuições 
previstas em leis preexistentes, pois a atuação do administrador 
público pressupõe o respeito integral ao sistema normativo. Este 
vincula toda a atuação das autoridades públicas, e não se nos afigura 
razoável o legislador ordinário atribuir à administração pública a 
prerrogativa de modificar comandos normativos mediante atos 
subalternos. A razoabilidade exige coerência de atitudes, adoção de 
critérios aceitáveis e relação de adequação entre os meios 
empregados e a finalidade a ser alcançada. Por entendermos que o 
dispositivo em referência contém um comando extravagante, além de 
estabelecer um precedente delicado no serviço público estadual, 
propomos a supressão do citado art. 35, mediante a Emenda no 7. 

Por derradeiro, reputamos importante assegurar ao representante 
dos servidores do órgão ou entidade acordante o direito de integrar a 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Acordo de 
Resultados, uma vez que o servidor constitui peça-chave nesse 
contexto de transformações por que passa a administração pública, e 
pode dar uma contribuição positiva nas ações a serem realizadas pela 
referida Comissão. Em razão disso, apresentamos a Emenda no 8, 
que inclui o inciso IV ao art. go da proposição em apreço. 

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

717/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e as seguintes Emendas n°S 3 a 8. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Esta lei disciplina, no âmbito do Poder Executivo, 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, 
nos termos do disposto no art. 30, § 4°.". 

EMENDA N° 4 
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Dê-se ao parágrafo único do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22- ......................... . 
Parágrafo único - Será censurado, nos termos de regulamento, o 

dirigente responsável por órgão ou entidade que tiver desempenho 
insatisfatório em: 

I - duas avaliações sucessivas do Acordo de Resultados; 
11 - três avaliações intercaladas em uma série de cinco avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados; 
111 - quatro avaliações intercaladas em uma série de dez avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados.". 
EMENDA No 5 

Dê-se ao art. 25 a seguinte redação: 
"Art. 25 - Os órgãos de controle interno deverão estabelecer 

mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, que levem em consideração os prazos e os 
indicadores de desempenho previstos nos Acordos de Resultados.". 

EMENDA No 6 
Dê-se ao § 1 o do art. 32 a seguinte redação: 
"Art. 32- ............................ . 
§ 1 o - Os recursos destinados pelo órgão ou entidade ao pagamento 

do prêmio de produtividade a que se refere este artigo, a ser pago em 
duas parcelas ou em parcela única, serão distribuídos entre os 
servidores da seguinte forma: 

I - 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente ao valor do 
vencimento de cada servidor, com base na pontuação obtida em 
avaliação individual de desempenho; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) no mesmo valor para todos os 
servidores, no âmbito de cada órgão ou entidade.". 

EMENDA No 7 
Suprima-se o art. 35. 

EMENDA No 8 
Acrescente-se ao art. go o seguinte inciso IV: 
"Art. 9°- ............................... . 
IV- representante dos servidores do órgão ou entidade acordante.". 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 717/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe, enviado 
a esta Casa por meio da Mensagem no 57/2003, 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. 

Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e a esta Comissão para receber parecer, em 
conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou as 
Emendas n°s 1 e 2. 

A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com as Emendas nos 3 a 8, que apresentou. 

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição visa a disciplinar a avaliação de desempenho 

institucional, o acordo de resultados, a autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira previstos em nossa Constituição 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. 

O acordo de resultados é outra denominação para o contrato de 
gestão, guardando a mesma essência: a busca contínua por 
resultados mais efetivos na prestação de serviços públicos aos 
cidadãos. Ele será celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades 
das administrações públicas direta e indireta e as autoridades que 
sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão. Conterá a 
especificação clara das metas e dos indicadores a serem alcançados, 
os prazos para seu cumprimento, que serão de, no máximo, três anos, 
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sendo permitida a renovação, mediante acordo das partes e após 
avaliação favorável dos resultados por parte da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação. A contrapartida será o enquadramento 
do órgão ou da entidade em normas especiais, mais flexíveis, 
aplicadas às entidades que mantenham o fiel cumprimento do 
compromisso. Trata ainda o projeto dos direitos, das obrigações e das 
responsabilidades dos dirigentes dos órgãos e das entidades 
envolvidos no acordo de resultados, estipula regras sobre a ampliação 
da autonomia gerencial, orçamentária e financeira, bem como sobre a 
aplicação de recursos no desenvolvimento institucional e prêmio de 
produtividade pela economia nas despesas correntes. 

Para o alcance dos resultados fixados, os órgãos e as entidades 
poderão: 

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, desde que tal ato não altere as unidades orgânicas 
estabelecidas em lei nem acarrete aumento de despesa; 

111 - editar regulamentos próprios de avaliação de desempenho dos 
seus servidores, observadas as diretrizes da SEPLAG (Secretaria da 
Estado de Planejamento e Gestão); 

IV - aplicar as modalidades especiais de licitação previstas na Lei 
Federal no 9.472, de 1997, na forma do regulamento; 

V - aplicar os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8.666, de 1993, 
alterada pela Lei Federal no 9.648, de1998. 

Os recursos economizados serão apurados a cada exercício, e será 
aferido o desempenho quanto à cobertura e qualidade dos serviços 
realizados, com a utilização de indicadores. Do montante apurado 1/3 
poderá ser utilizado para concessão de prêmio de produtividade, pago 
em duas ou uma parcela e calculado conforme critério estabelecido no 
art. 32. A estimativa dos recursos economizados constará em 
proposta orçamentária anual, e os valores consignados não serão 
computados para fins de fixação de tetos ou limites de despesas e 
não poderão ser objeto de contingenciamento. Enquanto houver déficit 
fiscal, os recursos orçamentários economizados serão aplicados na 
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proporção de 50% para amortização da dívida estadual e 50% para 
as atividades previstas no projeto. 

Prevê ainda o projeto disposições referentes ao controle e aos 
critérios de avaliação de desempenho e à sua fiscalização e 
execução. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto traz benefícios 
fiscais ao Tesouro e também traz benefícios sociais, pela melhoria na 
eficiência da máquina estadual. A economia financeira advinda de sua 
aplicação será distribuída igualmente para a amortização do débito 
fiscal e para o incentivo à produtividade no serviço público. Portanto, 
de ambos os lados haverá resposta positiva nas contas públicas. 

A Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, inseriu o 
princípio da razoabilidade no texto da art. 3° da proposição. A Emenda 
n° 2, da mesma Comissão, fez um aprimoramento de redação no art. 
27, razão por que as acatamos. 

A Emenda no 3, da Comissão de Administração Pública, define que 
a aplicação da norma proposta se restringe ao âmbito do Poder 
Executivo, por ser mais intenso nesse Poder o exercício de atividade 
administrativa, além de ser este o encarregado da execução de 
serviços públicos em sentido estrito. Este relator concorda com a 
emenda, por entender que, dadas as particularidades de cada Poder, 
seria recomendável que a matéria fosse tratada em cada um deles em 
norma específica. 

Já a Emenda no 4 dá maior clareza à redação do parágrafo único do 
art. 22 do projeto, razão pela qual este relator a acata. 

A Emenda no 5 propõe nova redação ao art. 25. Este relator aceita a 
emenda, pois ela retira da proposição matéria que não apresenta 
conteúdo inovador. 

Cuida a Emenda no 6 de dar maior clareza ao texto do § 1 o do art. 
32, que trata do prêmio de produtividade do servidor resultante da 
economia de despesas dos órgãos e das entidades administrativas, 
cuja redação se apresenta imprecisa. Entendemos que a emenda 
aprimora o texto, por isso, somos favoráveis à sua aprovação. 

A Emenda no 7 propõe que seja suprimido o art. 35, porque o 
dispositivo contraria o princípio da razoabilidade, ao autorizar o Poder 
Executivo a atribuir a órgão ou entidade da administração pública 
estadual, diverso daquele a que está atribuída a competência, a 
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responsabilidade pela execução das ativiélades de administração 
de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais, orçamento e 
finanças e de controle interno. 

Entendemos que tal dispositivo gera um precedente que não traz 
benefícios à administração pública, cria problemas de ordem 
administrativa, orçamentária e dificulta a gestão e os controles 
internos e externo. Por isso, acatamos a emenda. 

A Emenda no 8 propõe assegurar ao representante dos servidores 
do órgão ou da entidade acordante o direito de integrar a Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação do Acordo de Resultados, medida que 
este relator também considera adequada, opinando favoravelmente à 
sua aprovação. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 717/2003, 

no 1 o turno, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e com as Emendas nos 3 a 8, da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 719/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 719/2003, de autoria do Governador do Estado, 
revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11/6/72; a Lei no 6.565, de 
17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 23/7/81; a Lei Delegada no 35, de 
28/8/85; a Lei n° 9.532, de 30/12/87; o art. 5° da Lei no 10.945, de 
27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; a Lei no 13.533, de 11/5/2000, 
e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003, foi o projeto 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e de Administração Pública para receber 
parecer. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição 
com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4, que apresentou. Agora, compete a 
esta Comissão opinar sobre o mérito da matéria. 
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Fundamentação 

A proposta em análise revoga uma série de normas da legislação 
estadual referentes ao apostilamento. Em outras palavras, uma vez 
aprovado o projeto, já não haverá que se falar em apostilamento no 
âmbito do Executivo Estadual. 

Em razão disso, o projeto estabelece regra de transição no § 1 o do 
art. 1°, em que garante ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração, proporcional 
ou integral, do seu cargo em comissão, desde que preencha, até 
31/12/2003, os requisitos de obtenção do benefício. 

Além disso, os §§ 2° e 3° do art. 1 o visam a recompor a estrutura de 
vencimento do servidor apostilado. A diferença entre o vencimento do 
cargo em comissão e o vencimento do cargo efetivo passa a ser 
tratada como parcela remuneratória, com a natureza jurídica de 
vantagem pessoal. A dita parcela somente será atualizada quando 
houver revisão geral da remuneração dos servidores estaduais, 
independentemente de haver reajuste no vencimento do cargo 
comissionado em que ocorreu o apostilamento. Conforme estabelece 
o §4° do art. 1 o do projeto, essas alterações se aplicam a todos os 
servidores do Executivo, inclusive os que já foram apostilados. 

Em sua análise do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça 
assim se pronunciou sobre as alterações dos §§ 2° e 3° do citado art. 
1°: "Além de inseridas no campo da discricionariedade política, 
encontrariam justificativa no § 3° do art. 40 da Constituição da 
República, com a redação dada pela Emenda à Constituição de no 20, 
de 15/12/98. Afinal, este dispositivo determina que sejam os proventos 
de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo 
efetivo em que se deu a aposentação. A partir de então, ficou a idéia, 
ainda que não muito nítida, de que o servidor apostilado já não pode 
aposentar-se no respectivo cargo em comissão, e sim no cargo 
efetivo. O acréscimo representado pelo apostilamento, em razão 
disso, deveria ser transformado em vantagem pessoal; em outras 
palavras, em parcela que compõe, ao lado do vencimento e de outros 
adicionais e gratificações a que fizer jus, a estrutura remuneratória do 
servidor. Em conseqüência disso, impede-se que acréscimos 
pecuniários percebidos pelo servidor incidam sobre o valor do 
apostilamento. A economia para os cofres públicos é instantânea". 
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Destaca-se, no mencionado parecer, a expressão 

"discricionariedade política", a revelar que o mérito da matéria está 
sob a livre apreciação do poder público, não se divisando, com efeito, 
nenhuma limitação de ordem jurídico-constitucional. No mérito, a 
proposta é bastante razoável, sobretudo se conjugada com o 
estabelecimento definitivo dos planos de carreira dos servidores, 
medida essa que vem sendo sistematicamente anunciada pelo 
Executivo. 

O instituto do apostilamento não deixa de ser um incentivo ao 
servidor e, em conseqüência disso, um elemento que contribui para a 
melhoria do serviço público; todavia, há meios mais eficazes de zelar 
pela eficiência da administração pública, a exemplo da implementação 
de planos de carreira ou da criação de adicionais de desempenho, 
prevista no Projeto de Lei no 718/2003, também do Governador do 
Estado. O que há de comum nesses dois mecanismos é que eles 
acompanham toda a vida funcional do servidor; já o apostilamento se 
esgota ao longo de no máximo dez anos, não havendo, dali em diante, 
nada que possa manter o entusiasmo do servidor pela função que 
exerce. 

Muito importante é o art. 2° da proposta, que seguramente tornará 
mais atraente para o servidor a ocupação de cargos comissionados, 
ainda mais tendo em vista o fim do apostilamento. Os servidores 
efetivos, nomeados para cargo em comissão, poderão optar por 
receber a remuneração correspondente a este último ou a 
remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor de 20%. 

O parágrafo único do referido dispositivo esclarece que essa parcela 
de 20% não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem 
e não se incorporará à remuneração ou ao provento do servidor. 
Como bem lembrou a Comissão de Constituição e Justiça, "segue-se, 
à risca, o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição de 1988, 
com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, 
que proíbe a incidência de vantagens sobre vantagens, qualquer que 
seja a sua natureza". Tem-se, nesse caso, mera observância das 
regras constitucionais. 

De maneira geral, o projeto é bom e merece a aprovação desta 
Comissão. Quanto às emendas apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, tem-se o seguinte: pequenos ajustes de 
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redação, com menção expressa, no §1° db art. 1°, dos detentores 
de função pública; ampliação do prazo de apostilamento previsto no 
projeto; revogação do art. 54 da Lei no 11.406, de 26/1/94, que 
determina que o servidor, ao retornar ao seu cargo efetivo, continua 
cumprindo a jornada de trabalho do cargo em que se apostilou; 
finalmente, estabelecimento de regras específicas para a categoria 
dos professores. 

As mencionadas emendas, sem dúvida, aperfeiçoam o projeto, à 
exceção da Emenda n° 3, que vai além de seus objetivos centrais. 
Quanto à Emenda no 1, é preciso aprimorar tecnicamente a sua 
redação e resguardar, um pouco mais, a expectativa de direito dos 
servidores. Por último, torna-se necessário proceder a alterações de 
ordem técnica e mudar a regra de contagem de tempo para fins de 
apostilamento, a qual passaria a ser em dias, e não mais anual. Em 
razão disso, apresentamos substitutivo ao final deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

719/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1 e pela rejeição da 
Emenda no 3. Com a aprovação do Substitutivo no 1, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1, 2 e 4. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 1972; o art. 1 O 

da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 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 art. 5° da Lei n° 10.945, 
de 27 de novembro de 1992; a Lei n° 13.434, de 30 de dezembro de 
1999; a Lei n° 13.533, de 11 de maio de 2000, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam revogados o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 

1972; o art. 1 O da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 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 art. so 
da Lei n° 1 0.945, de 27 de novembro de 1992; a Lei n° 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 
efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo em 
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comissão exercido, nos termos da legislação vigente até a data de 
publicação desta lei, quando dele for exonerado sem ser a pedido ou 
por penalidade, ou quando for aposentado, ficando garantido para 
esse fim o tempo exercido no referido cargo de provimento em 
comissão até 29 de fevereiro de 2004. 

§ 2° - Remuneração, para os efeitos desta lei, é o vencimento 
acrescido das gratificações inerentes ao exercício do cargo. 

§ 3° - A remuneração do servidor será recomposta nos termos da 
estrutura de vencimento de seu cargo efetivo, seus respectivos 
adicionais e as demais vantagens pecuniárias a que teria direito. 

§ 4° - A diferença entre a remuneração percebida nos termos do § 1 o 

e a remuneração do cargo efetivo discriminada no § 2° deste artigo 
passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, 
sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da 
remuneração dos servidores estaduais. 

§ 5° - O disposto no § 3° deste artigo aplica-se 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" 
deste artigo ou da legislação aplicável à época da concessão do 
referido benefício, quanto aos servidores que adquirirão esse direito, 
nos termos do § 1 o deste artigo. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo em 
comissão de Diretor de Escola, desde que dele não se afaste a pedido 
ou por penalidade, independentemente da data do ato de afastamento 
ou aposentadoria, na seguinte proporção: 

I - o valor integral, em caso de exercício por dois períodos 
completos, concluídos ou a serem concluídos até 29 de fevereiro de 
2004; 

11 - o valor correspondente a um sexto da diferença entre a 
remuneração do cargo em comissão exercido até 29 de fevereiro de 
2004 e o vencimento do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração 
igual ou superior a seis meses de efetivo exercício. 

§ 7° - O disposto no § 1 o deste artigo será contado em dias. 
Art. 2° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo 

nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão 
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poderá optar: 

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão; ou 
11 - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida 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 nem ao provento 
do servidor. 

Art. 3° - O título declaratório que assegure o direito à continuidade 
de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão 
será expedido pelo Poder no qual se encontrar o servidor em 
exercício. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô Moraes - Carlos Pimenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 719/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
revoga o art. 22 da Lei n° 5.945, de 11/7/72; a Lei n° 6.565, de 
17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 23/7/81; a Lei Delegada no 35, de 
28/8/85; a Lei n° 9.532, de 30/12/87; o art. 5° da Lei no 10.945, de 
27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; a Lei no 13.533, de 11/5/2000, 
e dá outras providências. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. Em seguida, a Comissão 
de Administração Pública opinou por sua aprovação, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188 c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em estudo tem como objetivo a extinção, no âmbito do 

Poder Executivo estadual, do instituto do apostilamento, o qual 
garante ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito 
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de continuar percebendo a remuneração, proporcional ou integral, 
do cargo em comissão exercido, desde que cumpridos os requisitos 
exigidos para sua obtenção. Para o alcance desse objetivo, propõe-se 
a revogação de diversas leis e dispositivos que tratam do assunto. 

A proposta resguarda ao servidor que cumprir os requisitos 
necessários para a aquisição do apostilamento até 31/12/2003 o 
direito ao referido benefício. Prevê também que a diferença entre a 
remuneração do cargo em comissão no qual o servidor foi apostilado 
e a remuneração do cargo efetivo será considerada vantagem 
pessoal, reajustada apenas quando da revisão geral da remuneração 
dos servidores estaduais. Essa previsão se aplica a todos os 
servidores do Executivo, inclusive aos que foram apostilados 
anteriormente. 

Fica mantida, pela proposição em exame, a regra que permite aos 
servidores efetivos, nomeados para cargo em comissão, optar por 
receber a remuneração correspondente a este último ou a 
remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor de 20%. Essa 
parcela de 20%, conforme o disposto no projeto, não servirá de base 
de cálculo para qualquer outra vantagem e não se incorporará à 
remuneração ou ao provento do servidor, conforme o inciso XIV do 
art. 37 da Constituição da República, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 19, de 4/6/98. 

Do ponto de vista financeiro, o impacto do projeto será positivo, 
sobretudo a médio e longo prazo. Ressalta-se que a extinção do 
apostilamento, entre as medidas propostas pelo Poder Executivo é 
alternativa, uma vez que o referido benefício privilegia um número 
restrito de servidores e não traz motivação após os dez anos que o 
habilita, segundo destaca a própria mensagem do Governador do 
Estado, que encaminha a proposição a esta Casa. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas o 
projeto. A Emenda n° 1 estende aos detentores de função pública a 
regra de transição prevista no § 1 o do art. 1°, ampliando para 2004 o 
prazo de apostilamento previsto no projeto; as Emendas n°s 2 e 4 
estabelecem regras específicas para o apostilamento dos diretores de 
escola; a Emenda no 3 revoga o art. 54 da Lei no 11.406, de 1994, que 
determina ao servidor apostilado que retornar ao seu cargo efetivo o 
cumprimento da jornada de trabalho do cargo em que se apostilou. O 
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substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública 
aprimora o projeto. 

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

719/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Administração Pública, e pela rejeição da Emenda n° 3 da Comissão 
de Constituição e Justiça. Com a aprovação do Substitutivo no 1 , ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1, 2 e 4. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 721/2003 
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Governador do Estado, dispõe sobre 
formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei no 
6.763, de 26/12/75, a Lei no 12.735, de 30/12/97, a Lei n° 13.470, de 
17/1/2000, a Lei no 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/5/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer. 

Cabe, preliminarmente, a esta Comissão, nos termos do disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, analisar a 
matéria quanto aos aspectos da juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Quando da discussão do parecer, foram apresentadas as Emendas 
nos 12 a 15 pelo Deputado Ermano Batista, as quais, submetidas a 
votação, foram aprovadas. Assim sendo, foi designado novo relator 
para elaboração do parecer. 

Fundamentação 
A proposta em análise pretende promover alterações na legislação 

tributária do Estado, procurando adaptá-la às necessidades do Fisco, 
com o objetivo de ter mais controle sobre a arrecadação e de 
incrementar a receita, para que se atinja, em menos tempo, o 
equilíbrio das finanças públicas. 

Conforme acentuado pelo Chefe do Poder Executivo, não se trata de 
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proposta para elevação da carga tributária, mas da adoção de 
medidas que proporcionarão o combate eficaz à sonegação fiscal 
como meio de promover a justiça tributária, sujeitando todos os 
contribuintes ao império da lei. Nesse contexto, estão sendo 
implementadas entre outras as condições para que o Estado possa 
adjudicar judicialmente bens móveis e imóveis, recebê-los em 
pagamento para quitação de créditos inscritos em dívida ativa, como 
também permitir a utilização dos créditos oriundos dos precatórios 
como instrumento de compensação dos créditos tributários inscritos 
em dívida ativa. 

Visando a garantir a percepção dos valores reivindicados, a 
proposta adota mecanismos semelhantes àqueles utilizados pelo 
Governo Federal, o que possibilita o arrolamento de bens dos 
possíveis devedores e facilita a coleta de informações relativas a 
registros efetivados, por parte de contribuintes inadimplentes, na Junta 
Comercial do Estado, nos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, 
de Registro de Títulos e Documentos, de Registro de Imóveis e de 
Notas. 

A instituição do Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à 
Administração Pública - CADIN-MG -, nos moldes do banco de dados 
instituído pelo Governo Federal, também se mostra um mecanismo 
eficaz para a verificação dos mais diversos créditos da Fazenda 
Pública Estadual. 
·As novas possibilidades de controle do pagamento dos tributos, com 

a implantação de sistemas informatizados, estão a impor alterações 
na legislação tributária, haja vista o fato de que a grande massa de 
contribuintes utiliza programas e arquivos eletrônicos para as 
operações contábeis e a consolidação dos dados de natureza 
tributária. 

Numa primeira análise, entendemos que a proposta em apreço 
versa sobre situações distintas, que foram condensadas em um 
mesmo projeto, o que, do ponto de vista da avaliação, seja pelas 
comissões técnicas, seja pelo Plenário desta Casa Legislativa, pode 
trazer dificuldades de ordem prática. 

Chamamos a atenção para a necessidade de consolidação das 
normas de natureza tributária do Estado, o que, por certo, trará 
benefícios para toda a sociedade, e não apenas para os operadores 
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Quanto à indicação de dispositivos, com base na Lei Complementar 
Federal no 95, de 26/2/98, utilizando caracteres alfabéticos, a exemplo 
do que ocorreu com a alteração do art. 202A e 230A da Lei no 6. 763, 
de 26/12/75, lembramos, por oportuno, que esta Casa Legislativa 
ainda não adotou esse critério. 

A correção dos dispositivos que fazem alusão a estas alterações 
deverá, portanto, ser implementada quando da apreciação do projeto 
em redação final. 

Esta Comissão deixará de manifestar-se sobre as propostas 
relativas à abertura de crédito suplementar, constantes nos arts. 4°, § 
7°, 11, § 4°, 12, §5°, pois a matéria será apreciada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando da análise mais 
aprofundada da proposta em relação ao orçamento do Estado e à Lei 
Federal no 4.320, de 17/3/64. A referida Comissão, quando da 
avaliação da proposta, deverá estabelecer o limite do crédito, para 
enquadramento dos dispositivos aos termos do art. 167, V, da 
Constituição Federal, o qual veda a abertura de créditos ilimitados ou 
a adequação do crédito ao limite estabelecido no art. 8° da Lei no 
14.595, de 22/1/2003, que contém o Orçamento Fiscal do Estado. 

Verifica-se que as matérias que compõem a proposta em análise se 
encontram inseridas no rol de atribuições desta Casa Legislativa, 
conforme se observa do disposto no art. 61, 111, da Carta mineira. 

Ademais, inexiste vedação a que seja instaurado o processo 
legislativo por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme 
ocorreu no caso em tela. 

Entendemos, entretanto, que o projeto carece de alterações para 
adequar-se aos preceitos de ordem constitucional e legal, sem 
prejuízo de alguns ajustes relacionados com a técnica legislativa. 

Em relação ao último aspecto, sugerimos que se dê nova redação 
ao dispositivo constante no art. 22 que versa sobre a exigência de 
depósito prévio para admissibilidade de recurso dirigido à Câmara 
Especial do Conselho de Contribuintes. 

Apenas 5% dos recursos interpostos ao Conselho de Contribuintes 
são objeto de recurso à Câmara Especial. Esses são os recursos 
sujeitos ao pagamento do depósito prévio, o que nos leva a concluir 
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que a regra geral diz respeito ao não-pagamento do recurso; 
enseja, pois, a oportunidade de fazer constar essa situação como 
parte principal do dispositivo. Desse percentual devem-se ainda 
deduzir os recursos dos pequenos contribuintes, cujas infrações são 
de valor inferior a 200.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais - UFEMGs. Essa unidade encontra-se fixada pela Resolução n° 
3.303, de 2/12/2002, em R$1 ,249. Tal alteração também faz parte da 
emenda apresentada. 

A instituição do Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à 
Administração Pública do Estado - CADIN - MG - tem o propósito de 
concentrar informações e registros relativos à inadimplência de 
contribuintes, facilitando, sobremaneira, o controle das dívidas e a 
relação com o fisco. 

A perspectiva da celebração de convênio, por parte do CADIN, com 
entidades públicas ou privadas, administradoras de cadastros de 
inadimplentes, para inclusão de devedores do Estado afronta direitos 
e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Basta lembrar que 
esses bancos de dados, tais como os mantidos pelas instituições 
financeiras (SERASA) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (SPC), 
são considerados entidades de caráter público, por força do disposto 
no art. 43, § 4°, da Lei no 8.078, de 1990, tamanha a repercussão das 
suas atividades no mercado de consumo. 

O cidadão ou a empresa inadimplente que possivelmente tiver o 
nome inscrito nas referidas entidades, por certo, perderá todo o 
crédito junto às instituições financeiras, o que leva à sucumbência 
total em curto tempo, e isto, certamente, também não interessa ao 
Estado. 

Apenas a título de exemplo, vale lembrar que, em recente decisão, o 
egrégio Superior Tribunal de Justiça manteve liminar proferida pela 
justiça de São Paulo, reconhecendo a impertinência da manutenção, 
naqueles bancos, dos nomes de devedores do Sistema Financeiro da 
Habitação, signatários de contratos com a Caixa Econômica Federal. 

Entendemos, pois, necessária a supressão do dispositivo constante 
do § 3° do art. 23, para adequar a proposta aos preceitos de ordem 
legal. 

A norma constante do § 1 o do art. 24 faculta a inserção de nomes no 
CADIN por parte dos demais órgãos e entidades pertencentes à 
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Torna-se importante a determinação de critérios uniformes para a 
inclusão de nomes, o que eliminará o risco da adoção de 
procedimentos próprios e distintos por parte dessas entidades, 
gerando prejuízo para o contribuinte. 

Nessa linha, deve ser conferida nova redação ao § 3° do art. 24, que 
possibilita a inclusão, nos mencionados bancos de restrição ao 
crédito, dos nomes dos representantes legais das pessoas jurídicas 
inadimplentes. 

Essa medida deve ser adotada apenas para os casos em que a 
legislação tributária, na órbita federal, faça previsão expressa da 
responsabilidade do sócio em relação às dívidas da empresa. 

O § 2° do art. 202 da Lei no 6.763, a que se refere o art. 28 do 
projeto, atribui competência à Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais para o apoio permanente às atividades de fiscalização no 
trânsito de mercadorias e serviço e especifica as circunstâncias que 
caracterizam o embaraço à fiscalização, o que também se afigura 
inconstitucional. 

A Lei Complementar no 1 05, de 1 0/1/2001 , trouxe para o mundo 
jurídico a possibilidade da requisição de informações, por parte da 
Fazenda Pública, às instituições financeiras e entidades a ela 
equiparadas, acerca de movimentações de contas, depósitos e 
aplicações financeiras. 

Para a consecução desses objetivos, aquela norma jurídica 
estabeleceu como pressuposto a existência de processo 
administrativo contencioso, vedando divulgações desses dados para 
fins extrafiscais. 

O dispositivo foi considerado por esta Comissão de questionável 
constitucionalidade, motivo pelo qual deve ser suprimido do texto 
original. 

O art. 29 do projeto acrescenta o § 28 ao art. 12 da Lei n° 6.763, 
autorizando o Poder Executivo, na forma e no prazo previstos em 
regulamento, a reduzir para até 12% a alíquota incidente nas 
operações internas com veículos automotores. 

O parágrafo único do art. 115 da Lei no 6.763, que se pretende 
alterar ainda por meio do art. 29 do projeto, dispõe sobre a redução da 
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Taxa de Segurança Pública em até 50%, quando se tratar de 
veículos destinados exclusivamente à atividade de locação de 
veículos, exercida por pessoa natural ou jurídica. 

O art. 41 da proposta, por seu turno, objetiva alterar o art. 1 O da Lei 
no 12.735, de 30/12/97, ao introduzir o § 2°, que autoriza o Poder 
Executivo a reduzir a 1% a alíquota do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores- IPVA. 

No entender deste relator, tais dispositivos não são compatíveis com 
a Lei Complementar no 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Segundo a referida norma, a renúncia de receita pelos entes 
políticos ficou condicionada ao atendimento de requisitos especiais 
por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe que: 

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de 
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no 'caput', por meio do aumento de receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição". 

Vale salientar que a renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

Além disso, em se tratando da instituição de incentivo de caráter 
continuado, seria igualmente necessária a comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo a que se refere o § 1 o do art. 4° da citada lei 
complementar, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
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seguintes, ser compensados pelo aumento permanente da receita 
ou pela redução permanente da despesa. 

Poder-se-ia questionar, numa avaliação precipitada, que os mesmos 
argumentos se prestariam a excluir da proposta a extinção das taxas 
de cadastro de contabilista e de expedição de segunda via de Cartão 
de Inscrição do Contribuinte, previstas no art. 42 da proposta em 
análise. 

Ocorre, entretanto, que a arrecadação desses valores tem sido de 
tal modo insignificante, não apenas em face do valor arbitrado, como 
também do pequeno número de contribuintes, que o custo relativo à 
cobrança compromete a existência do próprio tributo. 

Tomando-se como norte os princípios de interpretação da norma 
tributária, constantes do art. 108 do Código Tributário Nacional, pode-
se inferir, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, a plena 
aplicabilidade do princípio da insignificância para sustentar a medida 
proposta. 

Em decorrência da exclusão dos dispositivos que modificam 
alíquotas tributárias, por meio das emendas que fazem parte desta a 
peça opinativa, torna-se necessária a adequação da cláusula 
revogatória, o que também passa a ser objeto de alteração, conforme 
consta na conclusão deste parecer. 

Quanto à restrição, sem critérios objetivos, da impressão de 
documentos fiscais em quantidade limitada, conforme previsto no art. 
33, que altera o art. 39 da Lei n° 6.763, não se afigura compatível com 
a Lei no 13.515, de 7/4/2000, que contém o Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Minas Gerais. 

Essa norma jurídica, fruto do entendimento de inúmeras entidades 
civis, contribuintes, parlamentares, sem embargo da vasta discussão 
travada nesta Casa Legislativa, veio a ser considerada constitucional 
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando do julgamento de 
ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo então Chefe do 
Poder Executivo perante aquele órgão. 

Dessa situação, decorre a necessidade da apresentação de emenda 
para a adoção de novos critérios, que prevejam, no mínimo, a 
utilização média de documentos fiscais nos últimos 12 meses de 
atividade do contribuinte. Ficam ressalvadas ainda as situações 
especiais em que o Superintendente Regional da Fazenda venha a 

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



~------

969 
autorizar, mediante requerimento, a impressão dos documentos 
fiscais necessários para utilização por período de três meses, pelo 
contribuinte. 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 8, para vincular os recursos 
provenientes da Taxa de Expediente de autoridade fazendária, para 
fins de custeio das atividades da Secretaria de Estado da Fazenda, 
ressalvados os 20% (vinte por cento) destinados à realização de 
campanhas educativas previstas no art. 13 da Lei no 13.515, de 2000, 
bern como para a implantação do Programa Permanente de Educação 
Tributária e dos programas de treinamento de servidores do fisco 
estadual. 

Quanto à Emenda no 9, a sua apresentação justifica-se pela 
necessidade da definição clara de competências dos agentes 
fazendários. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 721/2003 
com as seguintes Emendas n°s 1 a 13. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - Não será exigido depósito prévio para seguimento de 

recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho de Contribuintes, 
contra decisão nos processos tributário-administrativos. 

§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo quando o 
valor atualizado do crédito tributário for igual ou superior ao valor 
correspondente a 200.000 (duzentas mil) UFEMGs, na época da 
interposição do recurso, hipótese em que o recorrente deverá 
comprovar a efetivação de depósito, em moeda corrente, de valor 
correspondente, no mínimo, a 30% (trinta por cento) da exigência 
fiscal definida no primeiro julgamento do Conselho de Contribuintes. 

§ 2°- O depósito será efetuado na forma estabelecida em decreto.". 
EMENDA N° 2 

Suprima-se o § 3° do art. 23. 
EMENDA N° 3 

Dê-se aos §§ 1 o e 3° do art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24- .................................................... . 
§ 1 o - Os órgãos e as entidades das administrações públicas direta e 
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indireta procederão, sob sua responsa!Jilidade, à inclusão, à 
exclusão e à suspensão de pessoas físicas ou jurídicas no CADIN-
MG, observadas as normas previstas em regulamento do Poder 
Executivo. 

§ 3° - A inscrição de representante legal de pessoa jurídica no 
cadastro somente ocorrerá quando ele for considerado responsável 
tributário, na forma da legislação que regula a matéria". 

EMENDA No 4 
Suprimam-se os§§ 28 e 29 do art. 12, a que se refere o art. 29, e a 

alínea "c" do inciso I de seu art. 44. 
EMENDA No 5 

Suprima-se o parágrafo único do art. 115, a que se refere o art. 29. 
EMENDA N° 6 

Dê-se ao § 2° do art. 39, da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, a que se refere o art. 33 do projeto a seguinte redação, 
acrescentando-se-lhe o seguinte § 3°: 

"Art. 33- .................................................. .. 
'Art. 39- .................................................. .. 
§ 2° - Ao contribuinte que não estiver em dia com suas obrigações 

fiscais e tributárias será autorizada a impressão de documentos fiscais 
em quantidade limitada, observada a quantidade mínima necessária à 
movimentação de mercadorias ou à prestação de serviços pelo 
período de um mês, calculada com base na média dos últimos doze 
meses de atividade. 

§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, mediante requerimento do 
contribuinte e a critério do titular da Superintendência Regional da 
Fazenda a que ele estiver circunscrito, poderá ser autorizada 
quantidade de documentos fiscais suficiente para período de três 
meses.'.". 

EMENDA N° 7 
Suprima-se o art. 41 . 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Dê-se ao § 2° do art. 90 da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, a seguinte redação: 
'Art. 90- .......................................................... . 
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§ 2°- Fica vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda a receita 

proveniente da arrecadação das taxas previstas no item 2 da Tabela A 
anexa a esta lei, sem prejuízo do disposto no art. 14 da Lei no 13.515, 
de 7 de abril de 2000.'.". 

EMENDA N° 9 
Acrescentem-se os seguintes §§ 1 o e 2° ao art. 201, da Lei no 6.763, 

de 26 de dezembro de 1975, a que se refere o art. 28 do projeto: 
"Art. 28- ......................................................... . 
'Art. 201 - ..................................................... .. 
§ 1 o - Compete, exclusivamente, aos Agentes Fiscais de Tributos 

Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício das 
atividades de fiscalização e de lançamento do crédito tributário. 

§ 2° - Compete aos Técnicos de Tributos Estaduais a execução de 
tarefas auxiliares às atividades de fiscalização.'.". 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao "caput" do art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - O Poder Executivo autorizará a compensação de crédito 

inscrito em dívida ativa com precatórios vencidos ou parcelas 
vencidas de precatórios parcelados, desde que:". 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Poder Executivo autorizará a compensação de crédito 

inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado 
contra a Fazenda Pública Estadual.". 

EMENDA N° 12 
Suprima-se o art. 204 a que se refere o art. 28 do projeto. 

EMENDA No 13 
Suprima-se o art. 202 a que se refere o art. 28 do projeto. 
Sala das Comissões, 9 de julho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 69/2003, o Governador do Estado 
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei no 782/2003, 
que dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
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Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/6/2003, o projeto foi 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a proposição quanto à sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em análise cria a Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária na estrutura da Subsecretaria de Administração 
Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social, à qual 
compete normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos 
penais; zelar pela observância da lei e dos regulamentos 
penitenciários; coordenar e orientar as operações de transporte, 
escolta e custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem 
como de transferências interestaduais ou entre unidades no interior do 
Estado; e exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas 
em regulamento. 

A proposição também cria, no Quadro Especial constante no Anexo 
da Lei Delegada n° 108, de 2003, e no Anexo I do Decreto no 43.187, 
de 2003, os cargos de provimento em comissão, de recrutamento 
amplo, de Diretor, de Comandante de Avião e de Piloto de 
Helicóptero. 

Além disso, o projeto cria, no Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, a carreira de Agente Penitenciário, 
composta por cinco mil cargos efetivos, estabelece as competências 
dos citados cargos, dispõe sobre os requisitos de ingresso e evolução 
na carreira e fixa os respectivos vencimentos e gratificações. 

A proposição dispõe, ainda, sobre a absorção dos servidores 
ocupantes de cargos da classe de Agente de Segurança 
Penitenciário, que serão extintos com a vacância, posicionando-os no 
grau A, nível I, da classe de Agente Penitenciário da tabela constante 
de seu Anexo 11, garantido-lhes a irredutibilidade da remuneração que 
percebem. 

A Constituição do Estado estabelece que a criação, transformação e 
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extinção de cargos e a fixação de remuneração, assim como a 
organização dos órgãos da administração pública constantes, 
respectivamente, nos incisos VIII e XII do art. 61, são matérias de 
competência do Estado, que devem ser tratadas por meio de lei. 

Com relação à iniciativa, cabe ao Chefe do Executivo, conforme 
dispõe o art. 66, 111, alíneas "b", "c" e "f", a competência para deflagrar 
processo legislativo que trata dos referidos temas. Ademais, a matéria 
encontra fundamento no poder discricionário do Governador do 
Estado para organizar sua administração e o quadro de pessoal do 
setor público, de modo a buscar o aperfeiçoamento e a melhoria do 
desempenho de seus órgãos e entidades. 

Todavia, impõe-se observar alguns aspectos no conteúdo da 
proposição que não se coadunam com o ordenamento jurídico 
pertinente. A Lei no 11.404, de 1994, que contém normas de execução 
penal, veda, por meio do art. 184, o porte de arma ao funcionário em 
serviço. Entretanto, o art. 6°, § 1°, da proposição em exame, pretende 
autorizar, sem qualquer restrição, ao agente penitenciário o porte de 
armas de fogo fornecidas pela Administração Pública, o que não pode 
prevalecer, razão pela qual apresentamos a Emenda no 1. 

Outra observação que se impõe diz respeito à fixação do limite 
mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira de agente 
penitenciário. Com efeito, conforme estabelece o art. 39, § 3°, da 
Constituição Federal, é proibida a fixação de critérios de admissão por 
sexo, idade, cor ou estado civil, podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Com 
fulcro nesse dispositivo, a jurisprudência tem admitido a possibilidade 
de instituição de um limite de idade para ingresso no serviço público 
nos cargos em que se fazem necessárias habilidades físicas 
específicas, sem que se viole o comando constitucional. 

Contudo, não encontramos fundamento para o limite mínimo de 21 
anos, porquanto a maioridade civil e penal se dá a partir dos 18 anos. 
Dessa forma, apresentamos a Emenda no 2, a fim de corrigir tal 
irregularidade. 

Observamos, ainda, a existência de erro material contido na alínea 
"h" do § 1 o do art. 9° do projeto, o qual será corrigido por meio da 
Emenda no 3. 

Finalmente, acatamos a sugestão apresentada pelo Deputado 
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Durval Ângelo, para que se suprima o § 1 o do art. 5° do projeto, 
com vistas a afastar qualquer restrição no que tange à nomeação para 
os cargos de que trata o art. 4° da proposição. Apresentamos, pois, a 
Emenda no 4. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 782/2003 com as seguintes 
Emendas nos 1 a 4. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao § 1 o do art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6°- ............... . 
§ 1 o- O Agente Penitenciário fica autorizado a portar armas de fogo, 

quando em serviço, fornecidas pela administração pública, exceto nas 
dependências internas do estabelecimento penal.". 

EMENDA No 2 
Dê-se à alínea "d" do § 2°dO art. go a seguinte redação: 
"Art. 9°- .............. . 
§ 20- ··············· 
d) ter a idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos;". 

EMENDA No 3 
Substitua-se na alínea "h" do § 1 o do art. go a expressão "eliminatório 

e/ou eliminatório" por "eliminatório ou classificatório". 
EMENDA No 4 

Suprima-se o § 1 o do art. 5°. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Ângelo - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira - Paulo Piau -
Gilberto Abramo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 69/2003, o Governador do Estado 

encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que 
dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/6/2003, o projeto foi 
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distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
com as Emendas nos 1 a 4, que apresentou. 

Em razão de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, foi 
determinada pela Presidência da Casa a apreciação do projeto pela 
Comissão de Segurança Pública, que opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, pela rejeição 
das Emendas nos 1, 2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
pela prejudicialidade da Emenda no 3 da mesma Comissão, 
incorporada ao substitutivo. 

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame cria a Superintendência de Coordenação 

da Guarda Penitenciária na estrutura da Subsecretaria de 
Administração Penitenciária da Secretar.ia de Defesa Social, à qual 
compete normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos 
penais; zelar pela observância da lei e dos regulamentos 
penitenciários; coordenar e orientar as operações de transporte, 
escolta e custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem 
como de transferências interestaduais ou entre unidades no interior do 
Estado; e exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas 
em regulamento. 

A proposição também cria, no Quadro Especial constante no Anexo 
da Lei Delegada n° 108, de 2003, e no Anexo I do Decreto no 43.187, 
de 2003, cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, 
de Diretor, de Comandante de Avião e de Piloto de Helicóptero. 

Ademais, o projeto cria, no Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Defesa Social, a carreira de Agente Penitenciário, composta de cinco 
mil cargos efetivos, estabelece as competências dos citados cargos, 
dispõe sobre os requisitos para ingresso e evolução na carreira e fixa 
os respectivos vencimentos e gratificações. 

Além disso, a proposição dispõe sobre a absorção dos servidores 
ocupantes de cargos da classe de Agente de Segurança 
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Penitenciário, que serão extintos com a vacância, posicionando-os 
no grau A, nível I, da classe de Agente Penitenciário da tabela 
constante de seu Anexo 11, e garantido-lhes irredutibilidade da 
remuneração que percebem. 

Conforme consta na mensagem enviada pelo Governador do 
Estado, o projeto ora encaminhado tem por objetivo dotar o Estado de 
recursos humanos adequadamente preparados para a execução das 
importantes políticas públicas que lhe cabe desenvolver. 

E de conhecimento geral que a não-existência de um órgão 
especialmente vocacionado para a administração de nossas unidades 
prisionais e a falta de pessoal devidamente qualificado para o 
exercício das atribuições relacionadas com a custódia dos presos têm 
agravado ainda mais a situação do serviço penitenciário em nosso 
Estado. 

O que a proposição pretende é justamente minimizar essas falhas, o 
que nos leva a considerá-la conveniente e oportuna. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Segurança 
Pública, introduz importantes alterações no texto original da 
proposição, aprimorando-o, o que nos leva à conclusão de sua 
pertinência. As principais modificações são as seguintes: 

- cria a Diretoria de Inteligência Penitenciária, aumentado de dois 
para três o número de cargos de Diretor I; 

- estabelece que os cargos de provimento em comissão relativos às 
Diretorias criadas serão ocupados, preferencialmente, por Agente de 
Segurança Penitenciário da última classe, com formação superior 
relacionado às atividades-fim da Superintendência; 

- altera a denominação dos cargos criados de Agente Penitenciário 
para Agente de Segurança Penitenciário; 

- determina que a Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
terá lotação na Subscretaria de Administração Penitenciária; 

- autoriza o Agente de Segurança Penitenciário a portar armas de 
fogo, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal, 
obedecida a legislação federal em vigor; 

- estabelece que a carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
integra as que desenvolvem atividade exclusiva de Estado; 

- acrescenta o exercício de mandato sindical entre as hipóteses em 
que o afastamento do servidor não implicará a perda da percepção da 
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- retira os limites de idade para o ingresso na Carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário; 

- determina que o curso de formação técnico-profissional abrangerá 
noções de direitos humanos e de direito penal; 

- aumenta de um para dois os representantes da entidade de classe 
dos Agentes de Segurança Penitenciária que comporão a Comissão 
de Promoções; 

- altera o posicionamento dos servidores ocupantes de cargos da 
classe de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere o art. 6° 
da Lei no 13.720, de 2000, lotados e em exercício em estabelecimento 
penal da Subsecretaria de Administração Penitenciária, do nível 1 
para o nível correspondente da Classe de Agente de Segurança 
Penitenciário da tabela constante no Anexo 11 da proposição e 
determina que esses servidores poderão utilizar o tempo anterior à 
publicação da lei para fins do primeiro ato de desenvolvimento na 
carreira, após atendida a exigência de formação em ensino médio e 
aprovação no curso de formação técnico-profissional. 

É necessário, contudo, suprimir o art. 2° do Substitutivo n° 1, já que 
tal dispositivo contém definições próprias do Estatuto do Servidor, 
desnecessárias de serem reproduzidas nesta proposição, o que 
faremos por meio da Emenda no 5. 

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

782/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão 
de Segurança Pública, pela rejeição das Emendas n°s 1 , 2 e 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade da Emenda 
no 3, da mesma Comissão, e pela apresentação da Emenda n° 5 ao 
Substitutivo no 1, apresentada a seguir. 

EMENDA No 5 AO SUBSTITUTIVO No 1 
Suprima-se o art. 2° do Substitutivo n° 1. 
Sala das Comissões, 1 o de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Jô Moraes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 782/2003 

Comissão de Segurança Pública 
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Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. 

Publicado em 6/6/2003, o projeto foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 
Conforme requerimento aprovado em Plenário em 25/6/2003, vem 
agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
Examinando-se a proposição, podemos constatar que, entre os seus 

elementos centrais, estão os que dizem respeito à criação de uma 
nova carreira no Estado, a de Agente Penitenciário, e à introdução de 
nova estrutura administrativa na Secretaria de Estado de Defesa 
Social, a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária. 

A necessidade de criação de um quadr<? de pessoal específico para 
realizar as tarefas de vigilância dos estabelecimentos penitenciários 
representa, atualmente, um ponto consensual nas propostas que 
visam o aprimoramento da segurança pública, não apenas no âmbito 
das atribuições do Estado federado, mas na própria esfera de atuação 
da União. A Lei Federal no 10.693, de 25/6/2003, que cria a Carreira 
de Agente Penitenciário Federal no Quadro de Pessoal do Ministério 
da Justiça, constitui o exemplo mais recente que confirma essa 
necessidade. 

Não basta, no entanto, que se criem cargos ou que sejam 
modificadas as estruturas administrativas. É necessário que sejam 
estabelecidas condições para que o quadro de pessoal seja formado 
por pessoas capacitadas e habilitadas para o exercício de suas 
funções. A propósito, podemos lembrar que, em 1997, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada para analisar denúncias acerca do 
sistema penitenciário do Estado - também conhecida como CPI 
Carcerária -, no seu relatório final, apresentava, entre outras, as 
seguintes observações: os Agentes Penitenciários não recebiam 
formação adequada para o desempenho de suas funções, fato que 
estaria em desacordo com o previsto no art. 183 da Lei no 11 .404, e a 
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falta de formação adequada do pessoal penitenciário contribuiria 
para o tratamento inadequado dispensado aos presos. 

Também a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional, 
no seu relatório final, apresentado em 2002, constatava a necessidade 
da regularização do quadro funcional da Secretaria da Justiça, por 
meio da realização de concurso público, bem como a necessidade da 
estruturação e da valorização da carreira de Agente Penitenciário. 

A proposição em exame, nesse aspecto, apresenta-se conforme às 
sugestões antigas da Assembléia, ao determinar, no art. 1 O, que a 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário - denominação 
que se propõe para a Escola de Justiça e Cidadania - se 
responsabilize pelos cursos de ingresso e pelo aperfeiçoamento 
constante dos servidores. Essa inovação é fundamental para o 
sucesso das propostas que ora examinamos. 

Apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1, que 
aprimora a proposição e incorpora a Emenda no 3, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

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

782/2003 na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 , 2 e 4, de Comissão de Constituição e 
Justiça, ficando prejudicada a Emenda no 3, dessa Comissão, 
incorporada ao substitutivo. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Ficam criadas a Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária, na 
estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária da 
Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 
I - servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público; 
11 - cargo público a unidade de ocupação funcional permanente e 
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111 - carreira o conjunto de segmentos de classes, com os 
respectivos cargos, estruturados de acordo com os níveis e graus, 
decorrentes de promoção e progressão, respectivamente, tendo a 
mesma identidade funcional, organizados com observância dos níveis 
de escolaridade exigidos, o grau de responsabilidade, a natureza e a 
complexidade das atribuições; 

IV - classe o conjunto de cargos de igual denominação para cujo 
exercício se exige o mesmo nível de escolaridade; 

V - nível o escalonamento diferenciado dentro de cada classe de 
cargos, designado por algarismos romanos, em ordem crescente, aos 
quais corresponde a promoção hierárquica, com o respectivo símbolo 
de vencimento; 

VI - grau a posição do servidor na faixa de vencimento da respectiva 
classe, identificado por letras, para fins de progressão. 

Capítulo 11 
Da Finalidade e Competências 

Art. 3° - Compete à Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária: 

I - normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais 
da Subsecretaria de Administração Penitenciária; 

11 - zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários; 
111 - coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e 

custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 

IV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas em 
regulamento. 

Capítulo 111 
Da Estrutura Organizacional 

Art. 4° - A Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária é composta por duas Diretorias. 

Parágrafo único - A denominação, a competência e a descrição das 
unidades administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas 
em decreto. 

Capítulo IV 
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Do Pessoal e dos Cargos em Comissão 

Art. 5° - Ficam criados no Quadro Especial constante no Anexo da 
Lei Delegada no 1 08, de 29 de janeiro de 2003, e no Anexo I do 
Decreto no 43.187, de 10 de fevereiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I - um cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
11- três cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR- 06; 
111 - dois cargos de Comandante de Avião, código EX-24, símbolo 

12/A; 
IV - dois cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo 

12/A. 
§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão relativos às unidades 

de que trata o art. 4° desta lei serão ocupados, preferencialmente, por 
Agente de Segurança Penitenciário da última classe, com formação 
superior relacionada às atividades-fim da Superintendência. 

§ 2° - A lotação e identificação dos cargos de que trata esta lei serão 
estabelecidos por meio de decreto. 

Capítulo V 
Dos Cargos e da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 

Art. 6° - Fica criada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado 
de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração 
Penitenciária, a Carreira de Agente de Segurança Penitenciário, 
composta por cinco mil cargos efetivos de Agente de Segurança 
Penitenciário, aos quais compete: 

I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos 
penais; 

11 - exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 
111 - desempenhar ações de vigilâncias interna e externa dos 

estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que 
compõem suas edificações. 

§ 1 o - O Agente de Segurança Penitenciário, exceto nas 
dependências internas do estabelecimento penal, fica autorizado a 
portar armas de fogo fornecidas pela administração pública, na forma 
do regulamento. 

§ 2° - O Agente de Segurança Penitenciário terá porte de armas, 
obedecida a legislação federal em vigor. 

§ 3° - O Agente de Segurança Penitenciário lotado em 
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§ 4° - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será exercido 
em regime de dedicação exclusiva, podendo ser convocado a 
qualquer momento por necessidade do serviço. 

§ 5° - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será lotado em 
estabelecimentos penais a que se refere o art. 4°, inciso XI, alínea "d", 
do Decreto n° 43.295, de 29 de abril de 2003. 

§ 6° - A carreira a que se refere este artigo integra as que 
desenvolvem atividade exclusiva de Estado. 

Art. 7° - Fica criada a Gratificação de Agente de Segurança 
Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a ser atribuída 
aos servidores da carreira de que trata o art. 6° desta lei. 

§ 1 o - A base de cálculo para a concessão da GAPEP será de 85% 
(oitenta e cinco por cento) do vencimento básico correspondente ao 
Grau "J" da faixa de vencimento em que o servidor estiver posicionado 
na tabela constante do Anexo li desta lei. 

§ 2° - A GAPEP é inacumulável com qualquer outra vantagem de 
mesma natureza ou que tenha como pressupostos para a sua 
concessão as condições de local de trabalho. 

§ 3° - A GAPEP não será devida nos períodos de afastamento do 
servidor, salvo nos casos de férias, férias-prêmio, licença para 
tratamento de saúde, licença à servidora gestante e quando do 
exercício de mandato sindical. 

§ 4° - A GAPEP será incorporada, para fins de aposentadoria, nos 
termos da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002. 

Art. 8° - Constituem fases da carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário: 

I - o ingresso; 
li- a promoção; 
111 - a progressão. 
Art. 9° - O ingresso na carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário far-se-á por provimento de cargo efetivo na classe inicial, 
mediante aprovação em concurso público, que deverá conter as 
seguintes etapas sucessivas: 

I - provas ou provas e títulos; 
11 - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de 
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§ 1 o - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão 
publicadas por meio de edital, que deverá conter: 

a) o número de vagas a serem preenchidas, para a matrícula no 
curso de formação técnico-profissional; 

b) os limites de idade dos candidatos; 
c) as condições de sanidade física e psíquica; 
d) as matérias sobre as quais versarão as provas e respectivos 

programas; 
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, 

inclusive as de capacidade física; 
f) as técnicas psicológicas aplicáveis; 
g) os critérios de avaliação dos títulos; 
h) caráter eliminatório ou classificatório das etapas do concurso a 

que se refere este artigo. 
§ 2° - São requisitos para a inscrição em processo seletivo para o 

provimento em cargo de Agente de Segurança Penitenciário: 
a) ser brasileiro; 
b) estar no gozo dos direitos políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares; 
d) possuir certificado de conclusão do ensino médio. 
§ 3° - A comprovação das condições previstas no § 2° deste artigo 

será feita pelo candidato no ato da inscrição. 
§ 4°- São requisitos para a matrícula no curso de formação técnico-

profissional a que se refere o inciso VI do "caput" deste artigo ter sido 
aprovado nas etapas constantes dos incisos I a V do mesmo artigo, a 
fim de se comprovar, em especial, que o candidato: 

a) possui idoneidade moral e conduta ilibada; 
b) goza de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção 

médica; 
c) possui temperamento adequado ao exercício das atividades 

inerentes à categoria funcional, apurado em exame psicotécnico; 
d) possui aptidão física, verificada mediante prova de 
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condicionamento físico. 

§ 5° - O curso de formação a que se refere o inciso VI do "caput" 
deste artigo ocorrerá em horário integral, terá grade curricular própria 
e duração definida em regulamento e contemplará noções de Direitos 
Humanos e de Direito Penal. 

§ 6° - Os selecionados e inscritos no curso de formação técnico-
profissional receberão uma bolsa no valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento básico correspondente à faixa de 
vencimento 1 - Grau A. 

§ 7° - O candidato será reprovado no curso de formação técnico-
profissional nas seguintes hipóteses: 

a) não obter 60% (sessenta por cento) do aproveitamento total do 
curso; 

b) ser reprovado em três ou mais disciplinas da grade curricular do 
curso. 

Art. 1 O - A Escola de Justiça e Cidadania passa a denominar-se 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. 

Parágrafo único - Cabe à Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar grade 
curricular própria e ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento 
e qualificação necessários ao ingresso e desenvolvimento na carreira 
de que trata esta lei. 

Art. 11 - Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo 
efetivo para grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da 
carreira a que pertencer. 

§ 1°- Os graus serão identificados por letras de "A" até "J". 
§ 2° - A progressão se dará a cada dois anos, desde que o servidor 

não tenha sofrido punição disciplinar no período e satisfaça os 
requisitos previstos nas alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 12 
desta lei. 

Art. 12 - Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo 
efetivo para cargo vago da classe imediatamente superior da carreira 
a que pertencer. 

Parágrafo único - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor 
preencher os seguintes requisitos: 

a) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
b) ter, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício no cargo; 
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c) ser aprovado em avaliação de desempenho. 
Art. 13 - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 12, 

parágrafo único, alínea "c", desta lei, observará os 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. 
§ 1 o - Os critérios a que se refere este artigo e o sistema de 

avaliação de desempenho serão definidos em regulamento. 
§ 2° - A comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo 

Diretor do estabelecimento penal. 
Art. 14 - Fica criada a Comissão de Promoções, com a finalidade de 

analisar a promoção na carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário, com a seguinte composição: 

I - o Secretário de Estado de Defesa Social; 
11 - o Subsecretário de Administração Penitenciária; 
111 - o Diretor da Superintendência de Segurança e Movimentação 

Penitenciária; 
IV - o Diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

Penitenciário; 
V - o Diretor da Superintendência de Assistência ao Sentenciado; 
VI - o Diretor da Superintendência de Coordenação da Guarda 

Penitenciária; 
VIl - dois representantes da entidade de classe dos Agentes 

Penitenciários. 
§ 1 o - A promoção do Agente de Segurança Penitenciário ocorrerá 

após a emissão de parecer favorável da Comissão de Promoções, 
observada a disponibilidade de cargos vagos e satisfeitos os 
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requisitos previstos no art.12 desta lei. 

§ 2° - A Comissão de Promoções será presidida pelo Secretário de 
Estado de Defesa Social, o qual, nas ausências e impedimentos, será 
substituído pelo Subsecretário de Administração Penitenciária. 

§ 3° - As normas de funcionamento da Comissão serão fixadas em 
regimento interno, aprovado por resolução do Secretário de Estado de 
Defesa Social. 

Art. 15 - A composição quantitativa das classes da carreira de 
Agente de Segurança Penitenciário é a constante no Anexo I desta lei. 

Art. 16 - A jornada de trabalho dos servidores da carreira de Agente 
de Segurança Penitenciário é de oito horas diárias. 

Parágrafo único - A jornada a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento. 

Art. 17 - A tabela de vencimento das classes de cargos de Agente 
de Segurança Penitenciário é a constante no Anexo 11 desta lei. 

Art. 18 - Os servidores ocupantes de cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei n° 13.720, de 
27 de setembro de 2000, lotados e em exercício em estabelecimento 
penal da Subsecretaria de Administração Penitenciária, serão 
posicionados, excepcionalmente, no Grau A, no nível correspondente 
da Classe de Agente de Segurança Penitenciário da tabela constante 
do Anexo 11 desta lei. 

§ 1 o - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo somente 
poderá evoluir na carreira após a formação em ensino médio e a 
aprovação no curso de formação técnico-profissional previsto no art. 
9°, inciso VI, desta lei. 

§ 2° - A absorção de que trata o "caput" deste artigo não acarretará 
redução da remuneração recebida pelo servidor na data da publicação 
desta lei. 

§ 3° - Se o valor da remuneração atual do servidor, excluídos os 
adicionais de tempo de serviço, for superior ao valor da faixa de 
vencimento correspondente à classe de Agente de Segurança 
Penitenciário I, Grau A, decorrente do posicionamento a que se refere 
o "caput" deste artigo, acrescido da Gratificação de Agente de 
Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a 
diferença passará a integrar a composição remuneratória do servidor 
a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita 
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§ 4° - A classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário a 
que se refere o "caput" deste artigo constará da ficha funcional do 
servidor dela integrante e extinguir-se-á com a vacância, não se 
confundindo com a carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
criada por esta lei. 

§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se aos detentores de função 
pública de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere a Lei no 
10.254, de 20 de julho de 1990. 

§ 6° - Os servidores a que se refere este artigo poderão utilizar o 
tempo anterior à publicação desta lei para fins do primeiro ato de 
desenvolvimento na Carreira, após atendida a exigência contida no § 
1 o deste artigo. 

Capítulo VI 
Disposições Finais 

Art. 19 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação 
desta lei, fica o Poder Executivo autorizaqo a abrir crédito suplementar 
no valor de R$238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), 
observado o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 20 - Aos ocupantes dos cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário de que trata esta lei não se aplicam o art. 1°, 
parágrafo único, e os incisos I a IV da Lei no 11.717, de 27 de 
dezembro de 1994, o art. 1 O e o inciso li do art. 13 da Lei Delegada no 
38, de 26 de setembro de 1997. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

art. 4° da Lei n° 13.955, de 20 de julho de 2001. 
Anexo I 

( a que se refere o art. 15 da Lei no de de 2003) 
Secretaria de Estado de Defesa Social 

Quadro da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
* O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 11.7.2003. 
Anexo 11 

(a que se refere o art. 17 da Lei no de de de 2003) 
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Tabela de Vencimento da Classe de Agente de Segurança 
Penitenciário 

Carga Horária: 40 Horas 
Carga Horária: 40 Horas 
* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 11.7.2003. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
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Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Rogério Correia - Dinis 
Pinheiro. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em pauta 

dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 

Em razão de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, foi 
determinada pela Presidência da Casa a apreciação do projeto pela 
Comissão de Segurança Pública, que opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou, pela rejeição 
das Emendas n°s 1, 2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
pela prejudicialidade da Emenda n° 3, da mesma Comissão, 
incorporada ao substitutivo. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação, na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública, 
com a Emenda no 5, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nos 
1, 2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade 
da Emenda no 3, da mesma Comissão. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, em 
obediência aos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição sob comento cria a Superintendência de Coordenação 

da Guarda Penitenciária na estrutura da Subsecretaria de 
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa 
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Social. 

O art. 3° do projeto em análise estabelece a finalidade do futuro 
órgão: 

I - normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos 
penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária; 

li- zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários; 
111 - coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e 

custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 

IV - exercer outras atividades correlatas, definidas em regulamento. 
O projeto trata dos cargos em comissão e cria os cargos de carreira 

do Agente Penitenciário, declinando, ainda, a sua competência. São 5 
mil cargos efetivos. 

O art. 7° da proposição em tela cria a Gratificação de Agente 
Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a ser atribuída 
aos servidores de carreira. 

A proposição em exame trata, ainda, do ingresso, da promoção e da 
progressão na carreira de Agente Penitenciário. 

A matéria foi amplamente analisada pelas comissões anteriores, 
apresentando a Comissão de Constituição e Justiça as Emendas nos 1 
a4. 

Para fazer face às despesas decorrentes da futura lei, o art. 19 do 
projeto ora analisado autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
suplementar no valor de R$238.000,00, observado o disposto no art. 
42 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64. 

Em sua mensagem, o Governador argumenta que o projeto 
encaminhado é de suma importância, porquanto a profissionalização 
da execução penal é requisito essencial para a moralização do serviço 
penitenciário, bem como para a efetiva ressocialização do indivíduo 
privado de liberdade. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Segurança 
Pública introduz importantes alterações no texto original da 
proposição, aprimorando-o, o que nos leva à conclusão de sua 
pertinência. Entretanto, este relator entende que a Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça deveria ter sido incorporada ao 
substitutivo e opina por sua aprovação. 
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A Emenda no 5, da Comissão de Administração Pública, propõe 

suprimir o art. 2° do Substitutivo no 1 , já que tal dispositivo contém 
definições próprias do Estatuto do Servidor, desnecessárias de ser 
reproduzidas na proposição em tela. 

Por tratar da concessão do porte de arma ao Agente Penitenciário, o 
que nos parece inadequado, este relator propõe a Emenda no 6, 
redigida ao final deste parecer. 

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

782/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão 
de Segurança Pública, com a seguinte Emenda no 6, pela aprovação 
da Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela 
rejeição das Emendas n°s 2 e 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela prejudicialidade da Emenda n° 3, da mesma Comissão, e 
pela aprovação da Emenda no 5, da Comissão de Administração 
Pública. 

EMENDA N° 6 
Suprima-se o § 2° do art. 6° do Substitutivo no 1. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - Gil Pereira -José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 788/2003 
objetiva alterar a composição de cargos integrantes da Junta de 
Programação Orçamentária e Financeira de que trata o art. 2° da Lei 
no 10.473, de 5/6/91, modificado pelo art. 1° da Lei Delegada no 97, de 
29/1/2003, e dar outras providências. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de 
mérito, nos termos do art. 102, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise visa modificar a composição da Junta de 
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Programação Orçamentária e Financeira - JPOF -, a fim de 
adequá-la à Reforma Administrativa efetivada pelo Governador Aécio 
Neves, mediante leis delegadas precedidas de autorização desta 
Casa Legislativa. Essencialmente, o projeto propõe a inclusão do 
Subsecretário de Gestão na composição da Junta e a substituição do 
Diretor da Superintendência Central de Coordenação Geral pelo 
Diretor da Superintendência Central de Planejamento, para retificar o 
equívoco previsto na citada lei delegada. 

O órgão colegiado de que se cogita integra a estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão sucessor da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN. Dispõe de competência para coordenar a elaboração, 
examinar e aprovar, em primeira instância, os projetos de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e de Plano Plurianual de Ação 
Governamental e a proposta orçamentária anual, entre outras 
atribuições especificadas no art. 4 o da Lei no 10.4 73, de 1991. 

Com a reorganização da Administração Pública Estadual, que 
acarretou a criação, a transformação e a extinção de várias 
Secretarias de Estado, bem como a criação e a extinção de cargos 
públicos de provimento em comissão e a redefinição de competências 
de órgãos e entidades administrativas, pode-se verificar que a atual 
composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira não 
está em sintonia com as transformações ocorridas na administração 
direta do Poder Executivo. A Lei Delegada no 97, de 2003, que alterou 
a composição da Junta por meio da modificação do art. 2° da citada 
Lei no 10.473, omitiu o Subsecretário de Gestão e o Diretor da 
Superintendência Central de Planejamento, autoridades que, em 
razão da natureza de suas atribuições, devem integrar o referido 
órgão administrativo. 

A atuação eficiente de qualquer órgão colegiado requer qualificação 
de seus membros e conhecimento das matérias afetas à deliberação e 
apreciação de tal instância administrativa. Assim, quando se trata da 
inserção de novos integrantes na composição de determinado órgão 
colegiado, parte-se do pressuposto de que tal acréscimo é importante 
para proporcionar mais dinamismo e eficácia no desempenho de suas 
atribuições institucionais, com resultados positivos no interesse da 
coletividade. Isso porque a indicação de membros para integrar 

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



./ \ 

992 
orgaos dessa natureza deve ser feita levando-se em conta a 
capacidade, a experiência e a qualificação técnica no tocante à 
matéria que se enquadra no campo de atribuições do órgão. Como a 
JPOF faz parte da estrutura organizacional do Executivo, a autoridade 
mais adequada para modificar e atualizar a composição da Junta é o 
Governador do Estado, que exerce a direção superior da 
Administração Pública. 

O assunto envolve questões ligadas à discricionariedade do Chefe 
do Poder Executivo, que, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade, desfruta ampla margem de liberdade para alterar a 
composição de órgãos colegiados que compõem a administração 
centralizada do Poder administrador. 

Por ocas1ao do exame preliminar de juridicidade e 
constitucionalidade do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça 
propôs o desmembramento da matéria em proposições distintas e 
apresentou o Substitutivo no 1, dispensando tratamento mais 
adequado ao assunto, com base no Regimento Interno desta Casa. 

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

788/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Jô Moraes -

Leonardo Quintão - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 788/2003 
altera a composição de cargos integrantes da Junta de Programação 
Orçamentária e Financeira de que trata o art. 2° da Lei no 10.473, de 
5/6/91, modificado pelo art. 1° da Lei Delegada no 97, de 29/1/2003, e 
dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/6/2003, foi a proposição 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria, na forma do 
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substitutivo apresentado pela comissão anterior. 

Cumpre-nos, agora, examinar a matéria nos seus aspectos 
financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela altera a composição da Junta de 

Programação Orçamentária e Financeira- JPOF -, a fim de adequar a 
composição do referido órgão colegiado à reforma administrativa 
implementada pelo Governador Aécio Neves. O projeto propõe a 
inclusão do Subsecretário de Gestão na composição da Junta e a 
substituição do cargo de Diretor da Superintendência Central de 
Coordenação-Geral pelo de Diretor da Superintendência Central de 
Planejamento. 

À Junta de Programação Orçamentária e Financeira- JPOF -
compete examinar e deliberar sobre a programação da execução 
orçamentária das Despesas Correntes e de Capital elaborada, para 
cada trimestre civil, pelas unidades orçamentárias do Estado e 
encaminhada à Secretaria do Planejamento e Gestão, para análise e 
consolidação. Compete à JPOF aprovar as cotas orçamentárias 
trimestrais, em nível de grupos de aplicação e origem dos recursos, 
observando as diretrizes e prioridades da Política Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Social estabelecidas no Plano 
Plurianual de Ação Governamental. 

Além disso, a proposição original propõe a modificação do art. 4° da 
Lei Delegada n° 28, de 1985, que dispõe sobre o Conselho de 
Administração do Pessoal - CAP -, conferindo ao Procurador-Geral do 
Estado, que é o Presidente do mencionado Conselho, a prerrogativa 
de proferir voto ordinário em todos os julgamentos daquele órgão 
colegiado, além do voto extra de qualidade, na hipótese de empate, 
de forma escrita e fundamentada, bem como a faculdade de proferir 
decisões "ad referendum", nos termos estabelecidos no Regimento 
Interno do Conselho. 

Como o projeto trata de duas matérias distintas, a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou um substitutivo, em que trata 
exclusivamente da composição da Junta de Programação 
Orçamentária e Financeira - JPOF. Simultaneamente, propôs a 
apresentação de um outro projeto de lei tratando da modificação da 
Lei Delegada no 28, de 28/8/85. 
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Sob a ótica financeira e orçamentária, não existe impedimento à 

tramitação do projeto. Conforme disposto no art. 2°, § 2°, da Lei no 
10.473, de 5/6/91, nenhuma remuneração será atribuída aos membros 
da Junta de Programação Orçamentária e Financeira pelo 
desempenho de suas funções. O assunto está relacionado 
diretamente à organização do Poder Executivo e envolve questões 
relativas à discricionariedade do Governador do Estado, que, segundo 
critérios de conveniência e oportunidade, poderá modificar a 
composição dos órgãos integrantes da estrutura do Poder 
administrador, a fim de adequá-los às peculiaridades da administração 
estadual. 

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

788/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 884/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 884/2003, 
resultante do desmembramento do Projeto de Lei n° 788/2003, 
objetiva modificar o art. 4° da Lei Delegada no 28, de 28/8/85, que 
dispõe sobre o Conselho de Administração do Pessoal, e dar outras 
providências. 

Publicado, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, o que 
passamos a fazer na forma que se segue. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 884/2003 tem o escopo de assegurar ao 

Presidente do Conselho de Administração do Pessoal - CAP - a 
prerrogativa de proferir voto ordinário em todos os julgamentos e, no 
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caso de empate, voto extra de qualidade, devidamente escrito e 
fundamentado, além da competência para proferir decisões "ad 
referendum", nas hipóteses previstas no regimento interno do CAP. 

Ora, o CAP é um órgão colegiado da administração direta do Poder 
Executivo e é presidido pelo Procurador-Geral do Estado, que passará 
a ter uma atuação mais efetiva nas decisões e deliberações dessa 
instância administrativa. 

A Carta mineira, mais especificamente no art. 66, 111, "f", assegura ao 
Governador do Estado competência privativa para tratar de matérias 
atinentes à organização dos órgãos da administração pública, 
observada a competência normativa da União, além de estabelecer, 
no art. 90, V, prerrogativa reservada para iniciar o processo legislativo, 
na forma e nos casos previstos na Constituição. A definição de 
competências de órgãos e entidades subordinados ou vinculados ao 
Executivo enquadra-se no campo da discricionariedade política do 
Governador do Estado, que corresponde à margem de liberdade que 
lhe é assegurada pelo ordenamento jurídico para a disciplina da 
matéria, respeitados os princípios constantes na Lei Maior. 

Quanto à modificação de lei delegada por lei ordinária 
superveniente, cabe salientar que inexiste supremacia formal ou 
material entre ambas as espécies legislativas, de modo que é 
perfeitamente lícito modificar o conteúdo de norma delegada mediante 
lei ordinária posterior, sem ofender o clássico princípio da hierarquia 
das leis. Isso porque esses instrumentos normativos encontram-se no 
mesmo plano hierárquico, caso em que devem prevalecer as 
disposições constantes na norma jurídica mais recente, que expressa 
a vontade atual do legislador, com base no critério cronológico. 

Assim, sob a ótica da iniciativa para a deflagração do processo 
legislativo e da espécie normativa utilizada para a disciplina da 
matéria, inexistem óbices jurídicos que possam comprometer a 
tramitação do projeto neste parlamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 884/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de julho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 884/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 884/2003 
tem por escopo modificar o art. 4° da Lei Delegada n° 28, de 28/8/85, 
que dispõe sobre o Conselho de Administração do Pessoal - CAP - e 
dar outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/7/2003, a proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame 
preliminar, concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria, na forma original. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em referência tem o objetivo de assegurar ao 

Presidente do Conselho de Administração do Pessoal - CAP - a 
competência para proferir voto ordinário em todos os julgamentos e, 
no caso de empate, voto extra de qualidade, devidamente escrito e 
fundamentado, além da prerrogativa de proferir decisões "ad 
referendum", nas hipóteses previstas no regimento interno do CAP. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o órgão de que se cogita foi 
instituído pelo art. 125 da Constituição Política anterior, é organizado 
pela Lei n° 4.594, de 1967, e dispõe de competência para decidir 
sobre reclamações dos servidores públicos civis do Estado e das 
autarquias e fundações públicas, bem como dos aposentados. O 
citado órgão colegiado é composto de sete membros designados pelo 
Chefe do Poder Executivo e é presidido pelo Procurador-Geral do 
Estado, na condição de membro nato, conforme estabelece o "caput" 
do art. 4° da referida Lei Delegada no 28. Saliente-se, ainda, que não 
se enquadra no âmbito de atribuições dessa instância colegiada a 
apreciação de atos atinentes ao regime disciplinar dos servidores 
públicos, salvo no caso de alegação de nulidade do processo 
administrativo. 

O ponto nuclear do projeto diz respeito à ampliação das atribuições 
do Presidente desse órgão público no exercício de suas atribuições 
institucionais, o qual passará a ter poder deliberativo em todas as 
decisões emanadas do CAP, além do voto de qualidade, quando 
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ocorrer empate no processo de votação. Tradicionalmente, aos 
presidentes de órgãos colegiados dos Poderes do Estado são 
asseguradas diversas atribuições, entre as quais a de exercer o direito 
de voto apenas no caso de empate, nos termos da lei e do regimento 
interno que regula o funcionamento da instituição. Entretanto, existe 
uma pluralidade de órgãos colegiados cujas regras jurídicas 
disciplinadoras de sua atuação garantem ao Presidente o direito de 
voto em todas as circunstâncias, de modo a proporcionar uma 
participação mais efetiva e dinâmica nas atividades do órgão. Apenas 
a título de ilustração, podem-se mencionar as comissões permanentes 
desta Casa Legislativa, nas quais o Presidente, além da prerrogativa 
regimental de dirigir os trabalhos e designar relatores das 
proposições, tem assegurado o direito de voto nas deliberações 
dessas comissões, além do poder de decidir pelo voto de qualidade, 
conforme se depreende do disposto no art. 121 do Regimento Interno. 

A competência que ora se pretende atribuir ao Presidente do CAP 
resulta de sua condição de membro nato do órgão, cuja finalidade 
maior, como já foi dito anteriormente, é propiciar uma atuação mais 
ampla do Procurador-Geral do Estado e compatível com a posição 
que ele ocupa no seio dessa instância colegiada. Não se trata, 
portanto, de uma prerrogativa extravagante a ser conferida à 
mencionada autoridade administrativa, pois existem situações 
semelhantes em outros setores da administração pública estadual. Na 
verdade, o que se objetiva por meio da proposição em análise é 
ampliar os deveres-poderes do Presidente do Conselho de 
Administração do Pessoal, com ênfase especial no dever de motivar e 
fundamentar as decisões proferidas, em atendimento ao princípio da 
motivação, constante no § 2° do art. 13 da Carta mineira. 

Dessa forma, parece-nos que a inovação proposta, além de se 
enquadrar no campo da discricionariedade política inerente ao 
Governador do Estado, é razoável, por expressar bom senso e 
coerência, oportuna e conveniente, por estar em sintonia com a 
natureza das atribuições do órgão. Ademais, as disposições a serem 
inseridas no ordenamento jurídico mineiro harmonizam-se com o 
princípio da eficiência, pois poderão acarretar decisões de maior 
qualidade e nível técnico em razão da extensão do direito de voto do 
Presidente da instituição em todos os julgamentos proferidos pelo 
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CAP. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 884/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Jô Moraes 

- Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 26/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar 

em pauta disciplina a perda de cargo 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 providências. 

A matéria foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado por esta Comissão e retorna, agora, para receber 
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei complementar em apreço institui a avaliação 
periódica 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 disciplina a perda de cargo em função de insuficiência de 
desempenho do servidor. 

Ao instituir a avaliação de desempenho do servidor, a proposição 
define os princípios e os critérios que deverão norteá-la, o 
procedimento a ser seguido e também os direitos e garantias dos 
servidores nesse processo de avaliação. Na forma como apresentada 
no projeto original, a avaliação deveria ser realizada semestralmente, 
e receberia conceito insuficiente de desempenho aquele servidor que 
obtivesse pontuação igual ou inferior a 60% dos pontos atribuídos. 
Durante sua tramitação, o projeto sofreu profundas modificações, que 
foram fruto de um amplo entendimento entre as diversas lideranças 
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partidárias desta Casa com o Poder Executivo, no intuito de 
aperfeiçoar as proposições de leis que integram a proposta de 
Reforma Administrativa Estadual, conferindo-lhes maior clareza e 
garantindo, sobretudo, o atendimento ao interesse público. Tais 
entendimentos resultaram na apresentação do Substitutivo no 1, por 
esta Comissão, aprovado em 1 o turno. Entre as modificações 
efetuadas pelo substitutivo, merecem destaque as que estabeleceram 
que a avaliação deverá ser anual e que somente terá o seu 
desempenho considerado insatisfatório o servidor que obtiver conceito 
inferior a 50% dos pontos atribuídos. 

Outras alterações que merecem destaque referem-se à composição 
da comissão que avaliará o servidor. De acordo com o referido 
substitutivo, ao menos dois de seus membros deverão ser servidores 
estáveis, ocupantes de cargo efetivo, o que conferirá maior isonomia 
ao processo de avaliação. Consignou-se também que, mediante 
solicitação do servidor, o sindicato poderá indicar um representante 
para acompanhar a sua avaliação. 

No tocante à perda de cargo por insufi.ciência de desempenho, ela 
foi inserida no art. 249 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado, que já estabelece outras hipóteses de demissão do servidor, 
devendo o procedimento administrativo que a antecede seguir o rito 
estabelecido nos arts. 118 a 144 do Estatuto. 

Na certeza de que a proposta aprovada em 1 o turno reflete o 
democrático entendimento final firmado com as lideranças partidárias 
desta Casa e, em especial, com a liderança do Governo, bem como 
com os representantes de diversas categorias funcionais, por meio de 
audiências públicas, opinamos por sua aprovação. 

Vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar emenda para 
reparar uma falha no §3° do art.4°. Tal dispositivo estabelece que, no 
caso de um representante do sindicato acompanhar a avaliação do 
servidor, deverá ele cumprir os requisitos previstos no art. 3°. Diante 
da dificuldade de cumprimento dessas exigências pelo representante 
do sindicato, entre as quais se inclui a de ser ele servidor efetivo e de 
nível hierárquico não inferior ao do avaliado, consideramos oportuna a 
sua supressão. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 
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de Lei n° 26/2003 na forma do vencido em 1° turno, com a 
seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
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Suprima-se no § 3° do art. 4° a expressão "com os mesmos 
requisitos previstos no 'caput' do art. 3°". 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô Moraes - Leonardo 

Quintão - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 26/2003 
Institui a avaliação periódica de desempenho individual, disciplina a 

perda de cargo público e de função pública por insuficiência de 
desempenho de servidor público estável ou detentor de função pública 
na administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e acrescenta inciso e parágrafo único ao art. 249 da Lei no 
869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo 

e o detentor de função pública, no âmbito da administração pública 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, serão submetidos 
anualmente a avaliação de desempenho individual. 

Art. 2° - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 1 o 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, observados os 
seguintes critérios: 

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 - aproveitamento dos recursos e racionalização de processos; 
XI - capacidade de trabalho em equipe. 
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§ 1 o - A descrição dos critérios a que se refere o "caput" deste 

artigo e os sistemas de avaliação serão estabelecidos em 
regulamento. 

§ 2° - Serão atribuídos, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do 
total de pontos da avaliação para os critérios estabelecidos nos 
incisos I a V do "caput", observados os seguintes conceitos: 

I - excelente - igual ou superior a 90% (noventa por cento) da 
pontuação máxima; 

11 - bom - igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior a 
90%( noventa por cento) da pontuação máxima; 

111- regular- igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) e inferior 
a 70%(setenta por cento) da pontuação máxima; 

IV - insatisfatório - inferior a 50% ( cinqüenta por cento) da 
pontuação máxima. 

§ 3° - O órgão ou entidade dará ao servidor conhecimento prévio das 
normas, dos critérios e dos conceitos a serem utilizados na avaliação 
de desempenho de que trata esta lei complementar. 

Art. 3° - A avaliação anual de desempenho a que se refere o art. 2° 
será realizada por comissão de avaliação composta por, no mínimo, 
três e, no máximo, cinco servidores, de nível hierárquico não inferior 
ao do avaliado, dois dos quais com pelo menos três anos de exercício 
em cargo efetivo no órgão ou entidade a que esteja vinculado o 
servidor avaliado. 

§ 1 o - A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente 
superior ao chefe imediato e terá como instância de homologação 
máxima os Secretários Adjuntos ou equivalentes nos órgãos e 
entidades, dela dando-se ciência ao interessado. 

§ 2° - Na hipótese de avaliação de desempenho de servidor que 
desenvolve atividade exclusiva de Estado, a comissão de avaliação a 
que se refere o "caput" deste artigo será composta exclusivamente por 
servidores da mesma carreira ou categoria funcional do servidor 
avaliado. 

§ 3° - O conceito de avaliação anual será baseado exclusivamente 
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, e a anexação do 
relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e 
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documentais, quando for o caso. 

Art. 4° - 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. 

§ 1 o - Durante o processo de avaliação de desempenho, o servidor 
poderá manifestar-se, por escrito, sobre as condições de trabalho 
oferecidas pelo órgão ou entidade, as quais deverão ser consideradas 
pela Comissão para atribuição do conceito. 

§ 2° - O processo de avaliação de desempenho poderá ser 
acompanhado por representante dos servidores, na forma de 
regulamento. 

§ 3° - Mediante solicitação do servidor, o sindicato poderá indicar um 
representante, com os mesmos requisitos previstos no "caput" do art. 
3°, para acompanhar o seu processo de avaliação. 

§ 4° - Em caso de não-indicação ou impossibilidade de 
comparecimento do representante do sindicato previsto no § 3° a 
avaliação será realizada sem a sua presença. 

§ so - O servidor ou detentor de funç~o pública será notificado do 
conceito anual que lhe for atribuído, cabendo pedido de 
reconsideração, no prazo máximo de dez dias, à autoridade que tiver 
homologado a avaliação, a qual decidirá em igual prazo. 

§ 6o - 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 dez dias, o qual será, nesta matéria, a 
última instância em via administrativa. 

Art. so - Serão arquivados em pasta ou base de dados individual, 
permitida a consulta pelo servidor ou detentor de função pública a 
qualquer tempo: 

I - os conceitos anuais atribuídos ao servidor ou detentor de função 
pública; 

li- os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados; 
111 - a indicação de elementos de convicção e de prova dos fatos 

relatados na avaliação; 
IV- os recursos interpostos; 
V - as metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 
Art. 6° - O termo de avaliação anual, quando concluir pelo 
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desempenho insatisfatório ou regular do servidor ou detentor de 
função pública, relatará as deficiências identificadas e indicará as 
medidas de correção necessárias. 

§ 1 o - Serão consideradas e atendidas as necessidades de 
capacitação e treinamento do servidor ou detentor de função pública 
cujo desempenho tenha sido considerado insatisfatório. 

§ 2° - Serão consideradas e priorizadas as necessidades de 
capacitação e treinamento do servidor ou detentor de função pública 
cujo desempenho tenha sido considerado regular. 

Art. 7° - O órgão ou a entidade que disponha de capacidade 
operacional poderá adotar a periodicidade semestral para a avaliação 
de desempenho, salvo para fins de perda de cargo público ou função 
pública. 

Art. 8° - O art. 249 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, fica 
acrescido do seguinte inciso V e parágrafo único: 

"Art. 249- ........................................................ . 
V - receber em avaliação periódica de desempenho: 
a) dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório; 
b) três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 

cinco avaliações consecutivas; ou 
c) quatro conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 

dez avaliações consecutivas. 
Parágrafo único - Receberá conceito de desempenho insatisfatório o 

servidor cuja avaliação total, considerados todos os critérios de 
julgamento aplicáveis em cada caso, seja inferior a 50% (cinqüenta 
por cento) da pontuação máxima admitida.". 

Art. 9° - Para fins de aferição do disposto no inciso V do art. 249 da 
Lei no 869, de 5 de julho de 1952, a autoridade responsável pela 
homologação da avaliação de desempenho deverá ter o resultado das 
avaliações anteriores, e informará à autoridade responsável pela 
demissão do servidor a confirmação do segundo conceito de 
desempenho insatisfatório sucessivo, do terceiro interpolado em cinco 
avaliações consecutivas ou do quarto interpolado em dez avaliações 
consecutivas. 

Art. 1 O - O servidor somente será demitido por desempenho 
insatisfatório após processo administrativo, na forma dos arts. 218 a 
244 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, em que lhe seja assegurado 
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o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 11 - Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade a 
demissão de que trata esta lei, cabendo recurso com efeito 
suspensivo, no prazo de quinze dias, ao Conselho de Administração 
de Pessoal - CAP -, que decidirá em trinta dias, e que será, nessa 
matéria, a última instância recursal em via administrativa. 

§ 1 o - 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, à autoridade responsável pela 
demissão, no prazo máximo de quinze dias, decidindo-se o pedido em 
igual prazo. 

§ 2° - Contra a decisão de que trata o § 1 o deste artigo, poderá ser 
interposto recurso com efeito suspensivo ao Conselho de 
Administração de Pessoal - CAP -, no prazo de trinta dias, que 
decidirá em igual prazo e que será, nesta matéria, a última instância 
recursal em via administrativa. 

§ 3o - Para fins do disposto neste artigo, o presidente do CAP 
somente votará em caso de empate. 

Art. 12 - O ato de demissão será publicado, de forma resumida, no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, com menção ao cargo ou 
função, ao número de matrícula e à lotação do servidor ou detentor de 
função pública. 

Art. 13 - Esta lei complementar será regulamentada no prazo de até 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 14 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 27/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar 

em tela institui o Afastamento Voluntário Incentivado - AVI - no âmbito 
da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 
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A matéria foi aprovada no 1 o turno éom a Emenda no 1, 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas nos 2 a 6, apresentadas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Retoma, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer 
para o 2° turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, 
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa 
e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em apreço institui o Afastamento Voluntário 

Incentivado - AVI -, a ser concedido aos servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou detentores de função pública no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 

Conforme externado na mensagem que encaminhou o projeto a esta 
Casa, o seu objetivo apresenta duas vertentes principais: uma visa a 
conferir ao servidor que pretende se afastar do serviço público, seja 
por determinado período, seja definitivamente, a possibilidade de fazê-
lo, mantendo o vínculo com a administração e recebendo, ainda, 
indenização; a outra pretende conferir à administração a possibilidade 
de reduzir os custos da folha de pessoal, em um momento em que tais 
medidas se mostram emergenciais. 

Dessa forma, a concessão do AVI está condicionada ao interesse do 
serviço público, à vontade do servidor, que deve formalizar o seu 
pedido, e, ainda, à não-implicação de gastos para a administração 
pública em razão de substituição do servidor. Ademais, a concessão 
não será estendida aos servidores integrantes de determinados 
quadros ou carreiras nos quais o déficit numérico de servidores possa 
ca~sar prejuízo na prestação de serviços essenciais do Estado. 

E importante ressaltar que as normas estatutárias do servidor 
estadual já lhe conferem o direito de se afastar do cargo para tratar de 
interesses particulares, por meio da concessão da licença sem 
vencimento, nos termos do art. 179 e seguintes da Lei no 869, de 
5/7/52. O AVI dá tratamento semelhante à matéria e o faz garantindo 
ao servidor a percepção de uma verba indenizatória durante o 
afastamento. Não se trata, portanto, de uma inovação, em termos 
absolutos, no ordenamento jurídico mineiro, mas apenas de uma 
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A matéria foi aprovada em 1 o turno com a Emenda n° 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas no 2 a 6, 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
aprimoraram a matéria. A Emenda n° 1 tornou explícito que o 
recebimento da verba indenizatória durante o afastamento se dará em 
substituição à remuneração mensal do servidor. As Emendas nos 2 a 5 
aperfeiçoaram as regras que tratam do pagamento das parcelas 
indenizatórias durante a primeira concessão e a prorrogação do AVI. 
Por fim, a Emenda no 6 deu nova redação ao art. 7° do projeto de lei, 
esclarecendo que somente no caso de o servidor ser nomeado ou 
designado para o exercício de cargo de provimento em comissão na 
administração pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes do 
Estado, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas terá 
automaticamente cancelada a concessão do AVI e deverá restituir o 
valor da indenização proporcional ao período não gozado. 

Entendemos que a proposição vai ao encontro do interesse público, 
merecendo pois ser aprovada. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 

de Lei Complementar n° 27/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Chico Simões 

- Leonardo Quintão - Carlos Pimenta. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 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 . 
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§ 1 a - 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 por igual período, quantas 
vezes for necessário. 

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; 

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, o servidor não fará jus a sua 
remuneração mensal, ficando-lhe 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 mensal do servidor ocupante de cargo efetivo ou 
detentor de função pública; ou 

b) parcela mensal correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 
de uma remuneração mensal do servidor ocupante de cargo efetivo ou 
detentor de função pública; 
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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 mensal do 
servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública; 

b) no segundo semestre de afastamento, uma parcela 
correspondente a 120% do valor de uma remuneração mensal do 
servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública; 

c) no terceiro semestre de afastamento, uma parcela 
correspondente a 1 00% do valor de uma remuneração mensal do 
servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública; 

d) no quarto semestre de afastamento, uma parcela correspondente 
a 60% do valor de uma remuneração mensal do servidor ocupante de 
cargo efetivo ou detentor de função pública. 

§ 1 o - O pagamento dos incentivos previsto no inciso 11 deste artigo 
poderá ser efetuado em 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, ficam assegurados ao 
servidor os seguintes incentivos financeiros, a título de indenização: 

I - para períodos de seis meses, os incentivos previstos no inciso I 
do "caput" deste artigo; 

11 - para períodos de dois anos, quatro parcelas semestrais 
correspondentes a 60% (sessenta por cento) de sua remuneração 
mensal, observado o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 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 
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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 no âmbito da administração 
pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes do 
Estado, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas terá 
automaticamente cancelada a concessão do afastamento, a partir da 
data da posse, e deverá 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. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 28/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 
Complementar n° 28/2003 dispõe sobre o regime de emprego público 
do pessoal das administrações direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na 
forma original. Esta Comissão, no 1 o turno, apresentou o Substitutivo 
no 1 , discutido e aprovado em Plenário. 

Agora, retornao projeto a esta Comissão para receber parecer de 2° 
turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar n° 28/2003 tem por objetivo instituir, 

na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas do 
Poder Executivo, o regime de emprego público para a admissão de 
pessoal, mediante contrato de trabalho por prazo indeterminado 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A matéria já foi cuidadosamente analisada por esta Comissão, que 

~------------~------------~ 
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no 1 o turno opinou pela aprovação da proposição na forma do . 
substitutivo que apresentou. A peça opinativa deste colegiado foi 
acatada pelo Plenário, que aprovou o mencionado substitutivo. 

Trata-se, efetivamente, de medida que poderá facilitar a gestão da 
administração pública, já que flexibiliza a administração de pessoal, 
adequando-a às demandas sociais e à disponibilidade de recursos, 
sem comprometer os princípios basilares da administração pública, 
em particular, a exigência de concurso público. 

Hoje, para atender a necessidades temporárias e sazonais, a 
administração dispõe da faculdade prevista na Lei n° 1 0.254, de 
20/7/90, que regulamenta o inciso IX do art. 37 e o art. 22 das 
Constituições Federal e . Estadual, respectivamente, possibilitando a 
contratação emergencial, sem concurso público, pelo prazo de seis 
meses; contudo, se a situação fática com a qual o Estado se defronta 
não se revestir da excepcionalidade que autoriza a contratação de 
pessoal nos termos dos mencionados dispositivos constitucionais, a 
administração direta deve utilizar-se dos servidores efetivos, 
ocupantes de cargos públicos, que exercem funções de caráter 
permanente no Estado. Imagine-se que o Estado pretenda 
desenvolver uma política cultural em determinada região, durante o 
prazo de um ano, como estratégia de geração de emprego. A 
administração estadual não encontra uma alternativa no ordenamento 
jurídico em vigor para a contratação temporária das pessoas que irão 
executar a política, porque ela não se enquadra na noção de 
excepcional interesse público que informa o inciso IX do art. 37 da 
Constiutição da República. Entretanto, a atividade é temporária e não 
justifica a criação nem a lotação de cargos públicos. 

Desta forma, esta Comissão reitera seu entendimento favorável ao 
projeto em exame, convicta de que se trata de medida adequada para 
a modernização do Estado, possibilitando-lhe ajustar sua ação às 
demandas sociais e à disponibilidade de recursos. Visando a 
aprimorar o substitutivo, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido no 
1 o turno, incluindo no rol das atividades exclusivas de Estado os 
policiais militares e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de 

Complementar no 28/2003 na forma do vencido no 1 o turno com a 

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



seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se ao art. 3° os seguintes incisos V e VI: 
"Art. 3°- .................. .. 
V - de policial militar; 
VI- de policial do Corpo de Bombeiros Militar.". 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
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Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô 
Moraes - Leonardo Quintão - Carlos Pimenta. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI DE COMPLEMENTAR No 28/2003 

Disciplina o regime de emprego público do pessoal das 
administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do 
Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A admissão de pessoal em emprego público da 

Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do 
Estado rege-se pelo Decreto-Lei Federal. no 5.452, de 1 o de maio de 
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, pelas 
normas trabalhistas pertinentes e pelas disposições desta lei. 

§ 1 o - A criação de empregos públicos fica restrita a atividades que 
requeiram força de trabalho temporária, periódica ou sazonal. 

§ 2° - Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos 
públicos de que trata esta lei. 

Art. 2° - Não poderá ser submetido ao regime de emprego público: 
I - o servidor que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividade exclusiva de Estado, nos termos do art. 
3° desta lei; 

11 - o servidor ocupante de cargo público de provimento em 
comissão; 

111 - o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor 
de função pública na data de publicação das leis a que se refere o § 
2° do art. 1 °; 

IV - o agente que exerça atividade permanente das administrações 
públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

Art. 3° - Desenvolve atividade exclusiva de Estado, no âmbito das 
administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o 
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servidor integrante das seguintes carreiras: 

1 - de Procurador da Procuradoria-Geral do Estado e de Procurador 
da Procuradoria da Fazenda Estadual; 

11 - de Fiscal de Tributos e Receitas Estaduais da Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

111 -de Policial Civil; 
IV - de Defensor Público. 
Parágrafo único - As carreiras de servidores não especificadas neste 

artigo que caracterizem o exercício exclusivo de funções de 
fiscalização ou poder de polícia serão, mediante lei específica, 
consideradas integrantes das carreiras de atividades exclusivas de 
Estado. 

Art. 4° - A contratação de pessoal para ocupar emprego público será 
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
conforme a natureza e a complexidade das atribuições. 

Parágrafo único - O edital do concurso público de que trata este 
artigo será amplamente divulgado e especificará a finalidade e as 
condições da contratação, o prazo de duração e a hipótese de 
prorrogação do contrato, quando houver. 

Art. 5° - O contrato de trabalho de que trata esta lei terá prazo 
determinado de até doze meses, prorrogável uma única vez por igual 
período e somente será rescindido por ato unilateral da administração 
pública, nas seguintes hipóteses: 

I - prática de ato de improbidade; 
11 - incontinência de conduta ou mau procedimento; 
111 - condenação criminal do empregado, transitada em julgado, caso 

não tenha havido suspensão da execução da pena; 
IV - negligência no desempenho das respectivas funções; 
V - embriaguez habitual ou em serviço; 
VI - violação de segredo de órgão ou entidade públicos; 
VIl - prática de ato de indisciplina ou insubordinação; 
VIII- abandono de emprego; 
IX - prática, no âmbito da instituição, de ato lesivo da honra ou da 

boa fama ou ofensa física contra qualquer pessoa, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 

X - prática de ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensa física 
contra superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 
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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 de 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 - Terá desempenho considerado insatisfatório, para fins deste 

artigo, o empregado que não obtiver, pelo menos, 50% dos pontos 
distribuídos em avaliação anual de desempenho, realizada nos termos 
de regulamento, com base nos critérios de qualidade do trabalho, 
produtividade, iniciativa, presteza, assiduidade e pontualidade, 
aproveitamento em programa de capacitação, bem como capacidade 
para administrar bem o tempo, usar adequadamente os equipamentos 
e as instalações de serviço, contribuir para a redução de despesas e a 
racionalização dos processos e trabalhar em equipe. 

§ 2° - Na rescisão do contrato de trabalho, fica assegurado ao 
empregado público o contraditório e a ampla defesa. 

§ 3° - Não se obrigam à observância do disposto 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. 6° - O empregado público contribuirá para o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, 
para fins exclusivos de assistência médica e hospitalar, em percentual 
igual ao dos ocupantes de cargo público. 

Art. 7° - O gerenciamento dos contratos de que trata esta lei é de 
responsabilidade do dirigente do órgão ou da entidade em que foram 
realizados, cabendo-lhe zelar pelo efetivo cumprimento dos prazos 
neles previstos. 

Parágrafo único - Na hipótese de prorrogação ilegal do contrato, o 
dirigente será responsabilizado civil e criminalmente. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô 

Moraes - Leonardo Quintão - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

.....__---~-------' 



\ 

CONSTITUIÇÃO N° 48/2003 
Comissão Especial 

Relatório 

IOI.J. 

De autoria do Governador do Estado, a proposta de emenda à 
Constituição em epígrafe, encaminhada a esta Casa por meio da 
Mensagem no 49/2003, 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 e VI do art. 31, os 
§§ 1°, 2° e 3° do art. 32; acrescenta o inciso V ao § 11 do art. 14, 
parágrafo único ao art. 32 da Constituição Estadual e os arts. 113 a 
117 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do vencido, retorna a matéria a esta 
Comissão Especial para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, em anexo 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à constituição em exame faz parte, 

juntamente com outros projetos, de um prpcesso de mudança no perfil 
da administração pública, baseada na produtividade e no desempenho 
no serviço público. 

Espera-se, por meio das alterações propostas ao texto da Carta 
mineira, que a administração pública seja mais eficiente, com serviços 
públicos de qualidade e com capacidade técnica de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Nesse contexto, a proposição em apreço abrange um certo número 
de dispositivos constitucionais, destacando-se os que estabelecem os 
direitos dos servidores públicos civis e militares do Estado, bem como 
o que permite maior flexibilidade gerencial, conforme as 
peculiaridades de cada setor. 

Das transformações decorrentes do processo de reforma destacam-
se os projetos que tratam da flexibilização da gestão dos órgãos e das 
entidades do Estado; da instituição do prêmio por produtividade e do 
adicional de desempenho; do fim do apostilamento e da perda do 
cargo público por insuficiência de desempenho. 

Com as medidas propostas, os sistemas de avaliação de 
desempenho serão a base do pagamento do prêmio por produtividade 
e do adicional de desempenho, passíveis de ser concedidos a todos 
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os servidores, atuais e futuros, da administração pública estadual. 

Da ótica da eficiência, erigida como princípio pela Emenda à 
Constituição n° 19, combate-se, pois, o atual sistema de progressão 
de remuneração, baseado apenas no critério do tempo de serviço, o 
qual premia a todos de maneira indistinta, independentemente do 
desempenho ou da motivação individuais. 

Ressalte-se que o tempo de serviço ainda poderá ser considerado 
para fins de promoção e progressão na carreira, porém já não servirá 
de base para a concessão de gratificações. 

A preocupação com o equilíbrio das contas públicas é outro aspecto 
relevante, que exigiu uma reavaliação da estrutura de remuneração 
dos servidores e a implantação de indicadores de desempenho dos 
órgãos da administração. Sendo assim, também se propõe a 
supressão das regras que permitem a conversão em espécie das 
férias-prêmio não gozadas. 

Por outro lado, o respeito ao direito adquirido está consubstanciado 
na proposição em análise, tanto nos dispositivos que integram a 
proposição original como no Substitutivo no 1, que aperfeiçoou a 
matéria. 

De todo o exposto, cumpre-nos ressaltar, a par da análise profunda 
à qual se submeteu a proposição no 1 o turno, que as medidas ora 
propostas buscam assegurar aos cidadãos mais qualidade nos 
serviços que lhes são prestados e a revalorização do servidor público, 
no efetivo desempenho de suas funções; há que se observar, todavia, 
a necessidade de dar maior clareza aos termos utilizados para a 
definição do prêmio de produtividade e do adicional de desempenho, 
especialmente quanto à periodicidade. Cuida o art. 31 dos direitos 
assegurados aos servidores públicos civis e da instituição do prêmio 
de produtividade e do adicional de desempenho. Assim, no intuito de 
esclarecer com precisão o período de concessão desses institutos e, 
por conseqüência, de adaptar os seus parágrafos à técnica legislativa 
e de corrigir falha de digitação, apresentamos, na conclusão, a 
Emenda no 1 ao Substitutivo no 1. Ressalte-se, por oportuno, que essa 
emenda não tem o efeito de inovar, mas, somente, de inserir no 
dispositivo constitucional o real significado do prêmio de produtividade 
e do adicional de desempenho ora criados. 

Por conseguinte, apresentamos a Emenda no 2, adequando, 
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tecnicamente, as remissões dos dispositivos citados pelo art. 36 e 
pelo art. 39, a que se refere o art. 1 o da proposição. 

Outra observação relevante diz respeito à necessidade de 
aperfeiçoamento do parágrafo único do art. 118, que assegura ao 
detentor, exclusivamente, de cargo em comissão ou de função pública. 
não estável, a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 
28/2/2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de 
exoneração. Com efeito, em virtude da supressão dos dispositivos da. 
Constituição mineira que regulamentam a matéria, impõe-se 
acrescentar ao citado art. 118 o comando do texto original que 
estabelece o prazo para a recondução do servidor ao serviço público; 
a base de cálculo para a conversão em espécie das férias-prêmio e a. 
disposição de que, para fins de conversão em espécie, somente serão 
computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual 
prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. 
Finalmente, ainda propomos corrigir a data mencionada nesse 
dispositivo, por ser o dia 29 o último dia do mês de fevereiro do ano de 
2004, e não o dia 28 como prevê o Substitutivo no 1. 

Além de não tratar de matéria nova, essa medida se harmoniza, por 
razões lógicas, com a proposta de manutenção da regra constitucional 
em vigor, consubstanciada no parágrafo único do art. 118 do 
Substitutivo no 1, aprovado no 1 o turno. Em face da importância e da 
conveniência do aperfeiçoamento do citado art. 118, apresentamos, 
ao final, a Emenda no 3. 

Aproveitamos o ensejo para introduzir na proposição, por meio da 
Emenda no 4, ao final redigida, comandos normativos determinando o 
acréscimo de dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias com vistas a resolver grave problema oriundo de 
orientações interpretativas divergentes acerca dos destinatários do 
benefício da aposentadoria proporcional com base no tempo ficto a 
que se refere o art. 285 da Carta Estadual. O referido dispositivo 
dispõe sobre o benefício da contagem proporcional de tempo de 
serviço para fins de aposentadoria e de percepção de adicionais, a ser 
concedido aos servidores que tenham efetivo exercício de magistério. 
Conquanto a Emenda à Constituição no 20 tenha acabado com o 
tempo ficto para fins de aposentadoria, cumpre dizer que tal contagem 
proporcional ficou assegurada aos servidores que até a data da 
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edição da referida emenda haviam atendidb aos requisitos do art. 
285. 

O problema é que os órgãos envolvidos nos processos de 
concessão de aposentadorias passaram a adotar orientações 
interpretativas divergentes acerca dos destinatários do referido art. 
285. Assim, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração expediu a Resolução no 2.572, a qual explicitava quais 
os servidores que faziam jus à contagem proporcional. A estes foi 
concedido o afastamento preliminar para aposentadoria, tendo muitos 
obtido a expedição do ato aposentatório. 

Ocorre que o Tribunal de Contas, após o exame dos referidos 
processos e a partir de uma interpretação diferente daquela esposada 
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
concluiu pela irregularidade das aposentadorias concedidas. 

Diante dessa nova orientação, inúmeros servidores que estavam 
afastados de suas atividades foram convocados a retornar ao trabalho 
para completarem o tempo para a aposentadoria, sendo de ressaltar 
que há casos de servidores que já estavam afastados de suas 
atividades há cerca de dez anos. 

Portanto, tendo em vista o longo período decorrido entre a 
concessão da aposentadoria e a sua posterior denegação, bem como 
a boa-fé das pessoas envolvidas, afigura-se-nos um verdadeiro 
despropósito exigir que estas retomem suas atividades profissionais. 

A alteração constitucional que ora propomos tem em vista 
precisamente resolver essa questão, já que promove alterações no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira de 
modo a explicitar os destinatários daqueles benefícios, contemplando 
as pessoas cujos processos de aposentadoria foram, num primeiro 
momento, aprovados, e, após longo período, revistos. 

Apresentamos ainda a Emenda no 5, supressora do art. 285 da 
Constituição do Estado, por imposição lógica decorrente das 
alterações propostas. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição no 48/2003 com as seguintes Emendas nos 
1 a 6, ao vencido no 1 o turno. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se aos parágrafos do art. 31 da Constituição Estadual a que 

se refere o art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- .................... .. 
'Art. 31 - .................... .. 
§ 1 o - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por 

produtividade a que se refere o 'caput' deste artigo, o qual não se 
incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e 
pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de 
previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 

§ 2° - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor 
variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao 
detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

§ 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras será 
adotado inclusive, além dos critérios estabelecidos na legislação 
pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será 
disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de 
serviço. 

§ 4o - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três 
meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público de 
Estado de Minas Gerais. 

§ so- A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, 
para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, 
obedecerá a regras especiais. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor público civil o direito à: 
I - assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou ao 

companheiro e aos dependentes; 
11 - assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos 

dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade; 
111 - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas.'.". 
EMENDA No 2 

Na alínea "e" do inciso I do art. 125 a que se refere o art. 2° da 
proposição, substitua-se a expressão "nos §§ 4°, 6° e 7°" pela 
expressão "nos§§ 4° e 6° do art. 31 e no§ 5° do art. 36". 

EMENDA No 3 
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Dê-se ao art. 118 do Ato das Disposições Transitórias a que se 

refere o art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ........................ . 
'Art. 118 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, 

quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 

§ 1 o - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica 
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 
29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por 
motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço 
público estadual no prazo de noventa dias contados da data da 
exoneração. 

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o § 1 o, a base de 
cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos 
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 

§ 3° - Para os fins do disposto no § 1 o, só serão computadas as 
férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no 
próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.'.". 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 

acrescido dos seguintes arts. 120 e 121: 
'Art. 111- Fica garantida a contagem proporcional correspondente ao 

tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada, na rede 
pública municipal, estadual ou federal de ensino, até a publicação da 
Emenda à Constituição no 20, de 16 de dezembro de 1998, para fim 
de aposentadoria: 

I - ao Professor ou ao Regente de Ensino, que passou a ocupar 
cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa do 
exercício de docência, até a data do afastamento para o exercício 
desses cargos ou funções, e que não completou vinte e cinco anos de 
efetivo exercício de magistério, se mulher, ou trinta anos, se homem, 
hipótese em que se sujeitarão à aposentadoria na regra geral; 

11 - ao Especialista da Educação, referente ao tempo em que 
exerceu o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei 
n° 8.131' de 22 de dezembro de 1981' até 1 o de maio de 1990, data 

'-----0-------' 
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da publicação da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na 
ADIN-152, a qual suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, 
que: 

a) não implementou o requisito temporal para se beneficiar da 
aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992; 

b) aposentou-se a partir de 26 de maio de 1992, com proventos 
proporcionais, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "c" ou "d", da 
Constituição do Estado; 

c) aposentou-se no período de 26 de maio a 22 de setembro de 
1992, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "a", da Constituição do 
Estado, por não contar trinta anos de efetivo exercício de magistério, 
se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher; 

111 -, ao servidor do Quadro do Magistério, que estava em exercício 
no Orgão Central da Secretaria de Estado da Educação, em 
Superintendência Regional de Ensino, em Núcleo do Programa 
Estadual de Alimentação Escolar e em Unidades Estaduais de Ensino, 
que optou pelo Quadro Permanente, nos termos do art. 16 da Lei no 
9.346, de 5 de dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei n° 9. 381, de 18 
de dezembro de 1986, em relação ao período de magistério anterior à 
opção, e retornou ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do art. 
1 O da Lei no 9.592, de 14 de junho de 1988; 

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal 
distinto do de magistério. 

Art. 212 - Fica assegurada ao servidor público estadual a contagem 
proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de 
magistério na iniciativa privada, na rede pública municipal, estadual ou 
federal de ensino, adquirida na forma do artigo anterior, para fins de 
adicionais, até a data da publicação desta emenda.'.". 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica revogado o art. 285 da Constituição do Estado.". 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se ao Ato das Disposições Transitórias a que se refere o 

art. 4° o seguinte artigo: 
"Art. 4°- .................. .. 
'Art. .. .. - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público 

~------------~---------------
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referentes a apostilamento em cargo de provimento em comissão 
ou função gratificada. 

§ 1 o - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação 
vigente até a data de promulgação desta emenda, a remuneração, 
proporcional ou integral, do cargo em comissão ou função gratificada 
que exerça nessa data, desde que implemente os requisitos para 
obtenção do referido benefício, observadas as normas de transição 
em regulamento pelos Poderes ou órgãos de que trata o 'caput' deste 
artigo. 

§ 2° - Os Poderes e órgãos a que se refere o "caput" regulamentarão 
o disposto no parágrafo anterior no prazo de sessenta dias contados 
da promulgação desta emenda. 

§ 3° - Para o Poder ou órgão que, no prazo previsto no parágrafo 
anterior, não tenha editada a regulamentação específica, adotar-se-á 
a data de 29 de fevereiro de 2004 como limite para contagem do 
tempo a ser assegurado para efeito de apostilamento.". 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Bonifácio Mourão, relator- Chico Simões 

- Adalclever Lopes - Neider Moreira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48/2003 
Altera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revoga os §§ 1 o e 2° do 

art. 32 da Constituição do Estado e acrescenta os arts. 113 a 120 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O § 11 do art. 14 da Constituição do Estado fica acrescido 

do seguinte inciso V: 
"Art. 14- ................ .. 
§ 11 - ...................... . 
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de 

provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os 
valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as 
unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de 
despesa.". 

Art. 2° - Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do 
Estado passam a vigorar com a seguinte redação: 

~------------~--------------~ 
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"Art. 25- .......................... . 
111 - a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de 

saúde com profissões regulamentadas. 

Art. 39- .................... .. 
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e r 

do art. 31 e nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta Constituição e nos 
incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição da 
República. 

Art. 125- ...................... . 
1- ................................ .. 
e) os direitos previstos no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da 

Constituição da República e nos §§ 4°, 6° e 7° 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°, 

desta Constituição, se integrante do Quadro de Magistério; 
11 - a gratificação calculada sobre seu vencimento básico, 

incorporável à remuneração. 
Art. 3° - O art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

redação que segue: 
"Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da 

administração pública direta, autárquica e fundacional, os direitos 
previstos no art. 7°, 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 
da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por 
produtividade e o adicional de desempenho. 

§ 1 o - A lei regulamentará e disporá sobre o caráter eventual, 
permanente ou temporário e variável do prêmio por produtividade a 
que se refere o "caput" deste artigo, o qual não se incorporará, em 
nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que 
o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão 
orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 

§ 2° - A lei regulamentará e disporá sobre o adicional de 
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desempenho de caráter permanente e variável a que se refere o 
"caput" deste artigo. 

§ 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras, será 
adotado 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. 

§ 5° - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, 
para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, 
obedecerá a regras especiais. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor público civil o direito 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. 

§ r - O adicional de desempenho de que trata o § 2° não será 
concedido ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado de livre nomeação e exoneração. 

Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 113, 114, 
115,116,117,118 e 119: 

"Art. 113 - Ao servidor público estadual das administrações públicas 
direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no 
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação 
desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional 
de 1 O% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora 
para o efeito de aposentadoria. 

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 ao 
servidor público e a militar 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 4 de junho de 1998. 

"----~------' 
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Art. 114 - Ao servidor público estadual das administrações 

públicas direta, autárquica e fundacional que tenha ingressado no 
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicaçãO 
desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional 
de 10% (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, o qual a 
ele se incorpora para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 oo/o 
(dez por cento) sobre sua remuneração, quando completar trinta anos 
de serviço, ao servidor público de que trata o "caput" deste artigo que 
tenha implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a 
data de publicação da Emenda à Constituição da República no 19, de 
4 de junho de 1998. 

Art. 115 - Fica garantida a contagem em dobro das férias-prêmio 
não gozadas: 

I - para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio 
adquiridas 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. 

Art. 116 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação desta 
emenda poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo 
novo sistema de adicional de desempenho as vantagens por tempo de 
serviço que venham a ter direito a perceber. 

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de 
serviço ao detentor, na data de publicação desta emenda, 
exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação 
e exoneração, quando provido em outro cargo de mesma natureza, 
desde que o ato de nomeação ocorra até noventa dias após a 
exoneração. 

Art. 117 - É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão 
exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço 
público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o 
disposto nos §§ 3° e 5° do art. 31 e parágrafo único do art. 116 da Ato 
das Disposições transitórias. 

L-------0----
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Art. 118 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, 

quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 28 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 

Parágrafo único - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função 
pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das 
férias-prêmio adquiridas até 28 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a 
título de indenização, por motivo de exoneração. 

Art. 119 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas 
Gerais em exercício na data de publicação desta emenda, que for 
nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em 
concurso público, fica assegurado o direito à percepção dos adicionais 
por tempo de serviço e férias-prêmio adquiridos e a adquirir.". 

Art. 5° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 
até 31 de dezembro de 2003, os projetos de lei relativos aos planos de 
carreira dos atuais e futuros servidores públicos civis do Executivo. 

Art. 6° - Ficam revogados os §§ 1 o e 2° do art. 32 da Constituição do 
Estado. 

Art. 7° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 718/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 718/2003 

visa a instituir o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1 , 
apresentado por esta Comissão, e com as Emendas n°s 3, 4, 5 e 6, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer em 2° 
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, 
ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta em epígrafe pretende instituir o Adicional de 

Desempenho - ADE - no âmbito da administração pública direta, 

'---------------0 _____________ ___..~ 
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autárquica e fundacional do Poder Executivo. A concessão de tal 
benefício fica condicionada à avaliação semestral de desempenho 
individual do servidor, ao seu aperfeiçoamento profissional e ao 
alcance das metas institucionais do órgão ou entidade em que estiver 
lotado. 

Em pronunciamento de 1 o turno, esta Comissão lembrou que 
medidas dessa natureza estão em sintonia com as propostas de 
reforma administrativa que vêm sendo implementadas desde a 
década de 90 no País e que têm como um dos seus aspectos centrais 
a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Mostramos ainda que o adicional de desempenho corresponde a um 
estímulo positivo, consistente na concessão de vantagens econômicas 
ao servidor que, comprometido com as suas funções, contribui para o 
alcance dos objetivos institucionais do órgão ou entidade em que está 
lotado. 

O substitutivo por nós apresentado - cujo objetivo foi tornar mais 
precisos os comandos do projeto e deixar claro que os critérios de 
aferição de desempenho para fins de concessão do Adicional de 
Desempenho - ADE - são os mesmos a serem utilizados na avaliação 
de desempenho, logrou aprovação em Plenário, com as Emendas nos 
3, 4, 5 e 6, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
que, sem dúvida, aperfeiçoam o texto em comento. 

Apresentamos a Emenda no 1 ao art. 1 o e a Emenda no 2 ao inciso I 
do art. 2° do vencido em 1 o turno, cujo objetivo é eliminar disposições 
redundantes e contradições internas do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 718/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido em 1 o turno, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Adicional de 
Desempenho - ADE -, devido mensalmente, nos termos desta lei, aos 
ocupantes de cargo efetivo e aos detentores de função pública.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao inciso I do art. 2° a seguinte redação: 

'----0----
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"Art. 2°- ............................. . 
I - até 40% (quarenta por cento) corresponderão ao atingimento das 

metas institucionais definidas na forma da lei;". 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 718/2003 

Institui o Adicional de Desempenho - ADE - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito da administração direta, autárquica 

e fundacional do Poder Executivo, o Adicional de Desempenho - ADE 
-, em caráter permanente e de valor variável, calculado em razão dos 
indicadores setoriais finalísticos dos respectivos órgãos ou entidades, 
do efetivo desempenho individual do servidor e da formação e 
aperfeiçoamento individual do servidor, considerando os critérios de 
produção, qualidade e formação. 

Parágrafo único - O ADE será devido mensalmente, nos termos 
desta lei, aos ocupantes de cargo efetivo e aos detentores de função 
pública. 

Art. 2° - No cálculo do ADE, cujo valor será de, no máximo, 70% 
(setenta por cento) do vencimento básico do servidor, respeitado o 
disposto no art. 3°, serão observados os seguintes critérios: 

I - até 40% (quarenta por cento) corresponderão ao alcançamento 
das metas institucionais definidas na forma da lei: 

11 - até 50% (cinqüenta por cento) corresponderão ao desempenho 
do servidor, com base na avaliação anual de desempenho do período 
anterior, realizada de acordo com os critérios estabelecidos em lei; 

111 - até 1 O % (dez por cento) corresponderão à formação e ao 
aperfeiçoamento individual do servidor. 

Art. 3° - O Poder Executivo divulgará, anualmente: 
I - o montante estimado de recursos disponíveis para pagamento do 

ADE no período seguinte, de acordo com a política remuneratória do 
serviço público estadual, na forma da lei; 

11 - o montante de recursos necessários para pagamento integral do 
ADE. 

§ 1 o - O valor do ADE a ser pago a cada servidor, válido para o 
período de um ano, será calculado em razão da relação entre o 
montante de recursos disponíveis e o montante de recursos 

"----0-------' 
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necessários, multiplicado pelo valor do ADE calculado na forma 
do art. 2°. 

§ 2° - Caso as avaliações de desempenho não ocorram dentro do 
prazo previsto, o valor devido mensalmente do ADE será o apurado 
no período anterior, ajustado ao montante de recursos disponíveis no 
período, devendo as eventuais diferenças serem compensadas após a 
conclusão do processo de avaliação. 

§ 3o - O montante estimado de recursos disponíveis para cada 
exercício não poderá ser inferior ao alocado no exercício anterior. 

§ 4° - Nos órgãos ou entidades que disponham de capacidade 
operacional para realizar, semestralmente, avaliação de desempenho 
individual, o valor do ADE a ser pago a cada servidor será válido para 
o período de seis meses, observado o disposto neste artigo. 

Art. 4° - O ADE, quando aplicado à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao 
Corpo de Bombeiros Militar, observará as características e 
peculiaridades das respectivas atividades constantes de suas leis 
orgânicas. 

Art. 5° - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria 
ou às pensões, o ADE: 

I - somente será devido, se percebido pelo prazo mínimo 
estabelecido no parágrafo único do art. 7° da 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. 6° - Os servidores e militares na ativa somente poderão optar 
pelo ADE em substituição às vantagens por tempo de serviço que 
venham a ter direito a perceber após a regulamentação desta lei. 

Parágrafo único - O somatório de percentuais do ADE e de 
adicionais por tempo de serviço em decorrência de cinco ou trinta 
anos de efetivo exercício não poderá exceder a 90% (noventa por 
cento) do vencimento básico do cargo do servidor. 

Art. 7° - Não fazem jus ao ADE de que trata esta lei os servidores 
que percebem adicionais ou gratificação de estímulo à produção 
individual ou institucional, disciplinadas em leis específicas. 

Art. 8° - Não se aplicam, aos Administradores Públicos I, nomeados 
até 31 de dezembro de 1998, quando da primeira promoção a partir 
da vigência desta lei, os requisitos previstos nos incisos I e 11 do 

-
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''caput" do art. 1 O da Lei no 13.085, de 31 de dezembro de 1998. 
. Parágrafo único - O processo de promoção dos servidores 
Integrantes da Carreira de Administrador Público será implementado 
gradualmente, nos termos do regulamento. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Dalmo 

Ribeiro Silva - Leonardo Quintão - Chico Simões - Dinis Pinheiro. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 9/7/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Danilo Furtado, ocorrido em 6/7/2003, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-
se.) 

~------------~------------~ 
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ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 10/7/2003 

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Luiz 
Fernando Faria 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 86 ~ 87/2003 
(encaminham Projetos de Lei n°S 889 e 890/2003, respectivamente), 
do Governador do Estado - Ofícios e cartões - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 891 a 
894/2003 - Requerimentos n°s 994 a 1.001/2003 - Comunicações: 
Comunicação do Deputado Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Durval Ângelo e Bonifácio Mourão _ 
Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - 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 Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Mari~ _José _Haueisen_- Mari_a Tereza Lara - Marília Campos - Miguel 
Martm1 - Ne1der More1ra - Ollnto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 
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Abertura 

. O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - 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. 

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
~ O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

~ O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções de 1 o_ 
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM No 86/2003* 
Belo Horizonte, 9 de julho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
I enho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

d~ssa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências. 
O mencionado projeto de lei visa a disciplinar e fomentar a 
colaboração da iniciativa privada com o Poder Público estadual na 
realização de cometimentos de interesse público. O parceiro privado, 
nas diversas formas de parceria, atuará na condição de encarregado 
de serviços, atividades, infra-estruturas, estabelecimentos ou 
empreendimentos de interesse público. 

O presente projeto de lei justifica-se na medida em que o incentivo 
ao desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais e o 
incremento do bem-estar da população mineira passam, 
necessariamente, pela instituição de um arcabouço jurídico apto a 
promover estas espécies de parcerias. De maneira mais específica, as 
parcerias público-privadas tornaram-se uma via moderna para 
enfrentar o grande desafio de suplantar o déficit de projetos 
estruturadores em áreas essenciais como transportes, saneamento e 
saúde, atentando-se, simultaneamente, para o grave problema da 
es~assez de recursos orçamentários para projetos de alto custo. 

E neste contexto - de escassez de recursos orçamentários e 
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ne?essidade de projetos setoriais estruturadores - que, em muitos 
pa1ses, a exemplo da Inglaterra, têm sido concebidas e 
Implementadas novas formas de parceria com a iniciativa privada n~ 
a~ministração dos negócios do Estado. O presente projeto de lei esta 
alinhado com o desenvolvimento internacional do tema e pretende 
aproveitá-lo para o aprimoramento do ordenamento jurídico do Estado 
d~ M_inas Gerais, sempre com atenção às peculiaridades da r~~~~dade 
mme1ra (em que a dita escassez de recursos e o def1clt de 
investimentos são ainda mais alarmantes). Assim, pode-se dizer que 
ta~bém se persegue o objetivo, com a colocação em pauta ?este 
projeto de lei, de dar impulso à implementação, em Minas GeraiS, de 
um modelo que tem servido - mundialmente - para o enfrentamento da 
demanda por investimentos em meio a problemas de crise fiscal. . 

Alguns princípios básicos regem este novo modelo de parcer~as 
público-privadas. Em primeiro lugar, as parcerias público-privadas _tem 
por princípio que o investimento deve ficar a cargo do particular, vm~o 
a ~er amortizado em contratos de longo prazo, mediante rem~n~raçao 
fe1ta com verbas orçamentárias ou pela exploração econom1ca ~o 
serviço. Neste modelo, é possível o desenvolvimento de projetos cuja 
exploração econômica seja inviável, desonerando o Esta~o . do 
desembolso imediato. Em segundo lugar, as parcerias publico-
privadas regem-se pela idéia de que a remuneração do contratado 
deve ser uma contrapartida pelo conjunto de utilidades que ele 
disponibiliza, e não uma remuneração de cada tarefa isoladamente 
considerada (execução da obra, manutenção etc.). Para tanto, fazem-
se necessárias, nas parcerias público-privadas, uma avaliação _da 
performance do contratado e outra avaliação da qualidade do serviÇO 
prestado, aliadas, ainda, à previsão de um eficiente mecanismo de 
proteção dos contratos. Finalmente, as parcerias público-privadas 
observam, como terceiro princípio fundamental, o da obtenção de 
máxima eficiência na aplicação de recursos públicos, alcançada por 
meio de contratações em que o particular assume obrigações de 
resultado e não apenas de meio. 

Eis, assim, os princípios reitores do novo modelo de parcerias 
público-privadas, os quais buscou-se fossem refletidos nas regras 
previstas no presente projeto de lei. 

Atualmente, algumas formas de parcerias público-privadas são 

..___ ___ o ___ ___, 
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Gerais. De um lado, há a legislação nacional, no âmbito da qual se 
des1acam, basicamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Geral 
de Licitações e Contratos Administrativos, com suas alterações 
6°S1eriores), e a Lei n~ 8:..987, de 13 de fevereiro _?e 1995 (L~i Geral de 
f ancessões e Permissoes, com suas alteraçoes postenores). Por 
~rça do disposto nos arts. 22, inciso XXVII, e 175 da Constituição 

6 deral, as normas gerais estabelecidas por estas Leis se aplicam a 
~das os entes da federação brasileira, podendo os Estados, o Distrito 

6 deral e os Municípios complementá-las, mediante legislação local, 
~e~de que mantenham observância às normas gerais firmadas pela 
. lliào para vigorarem em âmbito nacional. De outro lado, há também -
{Ustamente por conta deste permissivo constitucional - a legislação 
°Ca! estabelecida pelo próprio Estado mineiro, no âmbito da qual se 
des1acam a Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987 (sobre licitações 
~ ~ontratos administrativos celebrados pela Administração mineira), a 
ei n° 1 0.453, de 22 de janeiro de 1991 (sobre concessões e 

Permissões de serviços públicos efetuadas pelo Estado), e a Lei n° 
1 ~-276, de 24 de julho de 1996 (pela qual se pretendeu criar um 
Sistema de parcerias entre o Poder Público estadual e a iniciativa 
Priyada). 

E importante destacar o que se contém neste panorama legislativo, 
a_ fim de que se possa, em seguida, identificar com clareza as 
Situações que merecem detalhamento em norma local. Conforme se 
Poderá observar mais adiante, as principais lacunas da atual 
legislação podem ser supridas, com alto grau de segurança jurídica, 
Pela presente projeto de lei para o Estado de Minas Gerais. 

A Lei no 8.666/93 disciplina os contratos administrativos de obras e 
sei'Jiços pela Administração Pública em geral. Por sua vez, a Lei no 
8.987/95, aplicável às contratações de serviços e obras públicas em 
tais regimes de outorga, tem como principal característica o fato de a 
remuneração do particular ser feita por intermédio da exploração 
econômica do serviço ou da obra. Via de regra, adota-se o sistema 
tarifário como forma de remuneração do particular, embora sejam 
lícitos também outros meios de remuneração. 

No âmbito da legislação estadual, vigoram, conforme observado, a 
lei 9.444/87 e a Lei Estadual no 10.453, de 22 de janeiro de 1991. 
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Ambas são anteriores aos estatutos federais que tratam das 
mesmas matérias (Leis 8.666/93 e 8.987/95, respectivamente) e, 
desde então, caíram em desuso, com a exceção de alguns contr?tos 
de concessão celebrados com base na norma estadual e que arnda 
estão em vigor. Deveras, os diplomas federais já albergaram e 
sistematizaram as regras dos estatutos estaduais que tiveram um 
advento anterior. Justamente por isto, os estatutos federais .de 
licitações e contratos e de concessões e permissões têm servidO 
quase que como os únicos referenciais legislativos para ~s 
Administrações Públicas estaduais, em detrimento dos diplomas locais 
- inclusive no próprio Estado de Minas Gerais. . o 

Finalmente, destaca-se, no âmbito da legislação estadual, a Lei n 
12.276, de 24 de julho de 1996, que versa sobre contratos ou 
convênios firmados pelo Poder Executivo estadual com empresa ou 
consórcio de empresas, com vistas a implementar "sistema de 
parceria" para a execução de obras e infra-estrutura no Estado. 
Apesar de ter intencionado criar um sistema de parcerias entre_ 0 

Poder Público estadual e a iniciativa privada, o referido diploma nao 
abarca todas as possibilidades de implementação de um moderno e 
eficiente Programa de parcerias público-privada. 

Diante do atual panorama legislativo, supra-relatado, identificam-se 
algumas formas de parceria que ainda não foram suficientemente 
disciplinadas pelo instrumental jurídico hoje disponível, seja ele federal 
ou estadual. Assim, há a falta de um embasamento jurídico que 
incentive e permita a estas novas formas de parceria prosperarem, 
com segurança. 

É preciso destacar, ainda, que há, tanto no diploma geral das 
licitações e contratos quanto no diploma geral das concessões e 
permissões, uma insuficiência das regras de proteção do crédito d~ 
particular frente à Administração. Trata-se de inegável fator que leva a 
falta de motivação, por parte do investidor privado, em tornar-se um 
parceiro do Estado na realização de cometimentos de interesse 
público. 

A aprovação do presente projeto de lei será de grande utilidade para 
a superação destes entraves. Pretende-se que sirva, claramente, 
como um fator impulsionado r do uso das parcerias público-privadas no 
Estado. Ademais, pretende-se que o projeto de lei supra as 
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deficiências apontadas da legislação atual (que inviabilizam ou 
dificultam as diversas formas de parcerias público-privadas), 
estabelecendo normas locais cuidadosamente arquitetadas para que 
não se mostrem, por qualquer ângulo, incompatíveis com a 
normatização geral expedida pela União. Também há de ser útil o 
projeto de lei para conferir maior segurança jurídica aos contratos de 
parceria público-privada. Ainda, o projeto de lei tem grande 
importância na criação de mecanismos de controle da utilização de 
recursos públicos, que servirão para evitar distorções no emprego de 
parcerias do Poder Público com a iniciativa privada. Finalmente, o 
projeto de lei afigura-se como marco essencial na regulamentação da 
tarifa paga diretamente pela Administração como instrumento de 
complementação da receita tarifária obtida dos usuários finais nas 
concessões estaduais (por exemplo, nas concessões rodoviárias). 

Todas estas utilidades da implantação das parcerias público-
privadas no Estado de Minas Gerais hão de surgir como decorrência, 
certamente, da efetividade das disposições da futura lei estadual 
gestada a partir do presente projeto de lei. A seguir, comentários 
pontuais às disposições do projeto de lei darão uma notícia das 
principais soluções que se pretende implementar no Estado. 

O projeto de lei delimita seu âmbito de aplicação e define Parcerias 
Público-Privadas - PPPs - como sendo "mecanismos de colaboração 
entre o Estado e particulares, por meio dos quais o particular assume 
a condição de encarregado de serviços, atividades, infra-estrutura, 
estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público, sendo 
remunerado segundo sua performance, pelas utilidades e serviços 
que disponibilizar". 

Podem celebrar Parcerias Público-Privadas quaisquer entidades 
estatais que tenham competências pertinentes à infra-estrutura, 
serviço ou estabelecimento público objeto da contratação, incluindo 
autarquias, fundações públicas, empresas e sociedades de economia 
mista. Pelo Projeto, as entidades da Administração Indireta 
prestadoras de serviço público também poderão celebrar contrato de 
PPP para implantar, ampliar ou melhorar a infra-estrutura necessária à 
prestação de seus serviços. 

Para que tais entidades estejam autorizadas a celebrar contratos de 
PPP, no entanto, o Estado tem o dever de planejar sua atuação, com 
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A definição das metas de investimento, o planejamento da ação 
estatal e a transparência das decisões públicas determinaram a 
inclusão, no projeto, do Programa de Parcerias Público-Privadas, cujo 
objetivo é fomentar e disciplinar a atuação de agentes do setor privado 
como coadjuvantes da implementação de políticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e ao bem-estar 
coletivo, na condição de encarregados de serviços, atividades, infra-
estruturas, estabelecimentos ou empreendimentos de interesse 
público. 

O instrumento de execução do Programa de Parcerias Público-
Privadas será o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser 
editado pelo Governador do Estado, mediante decreto, após prévia 
aprovação pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas -
CGPPP e realização de consulta pública. 

Isto significa dizer que nenhum contrato de PPP poderá ser 
celebrado no Estado de Minas Gerais sem que seu escopo esteja 
contido no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, onde 
estarão inseridos os projetos da Administração Direta e Indireta que 
poderão ser beneficiados pelo regime da nova lei. 

O CGPPP será presidido pelo Governador do Estado e composto 
pelo Procurador-Geral do Estado e pelos Secretários de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Gestão, Fazenda, 
Transportes e Obras Públicas, Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico receberá a atribuição de 
operacionalizar, coordenar e assessorar as Secretarias de Estado na 
divulgação dos conceitos e metodologias próprias dos contratos de 
PPP, bem como na formatação de projetos e contratos, especialmente 
nos aspectos financeiros e de licitação, para o fim de serem 
submetidos à análise criteriosa do CGPPP. 

A PPP poderá ter por objeto, isolada ou conjuntamente: 
I - a implantação, ampliação, melhoramento, manutenção ou gestão 

de infra-estrutura estatal; 
11 - implantação ou gestão de empreendimento público; 
111 - a prestação de serviços públicos; 
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IV - a exploração de bem público; e 
V - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do 

Estado. 
Em outras palavras, o Poder Público poderá atribuir ao particular, 

além da implantação, ampliação, melhoramento ou manutenção da 
infra-estrutura pública, a própria gestão do empreendimento (atividade 
ou obra já construída). Por meio de uma PPP, caberá ao particular 
disponibilizar ao Poder Público a infra-estrutura, utilidades ou serviços 
desejados, em conformidade com a qualidade e metas estabelecidas 
no contrato, e desde que o seu exercício não envolva a delegação ao 
setor privado de poderes típicos de autoridade pública. 

O projeto não cria novas formas contratuais para a Administração 
Pública. Se aprovado, as Parcerias Público-Privadas serão 
formalizadas por instrumentos já consagrados na legislação geral, 
especialmente nas Leis Federais n°s 8.987/95 e 8.666/93, com o 
seguinte diferencial: as regras dispostas no projeto propiciam uma 
complementação legislativa ao regime geral de tais contratos, com a 
superação das dificuldades já apontadas, _de tal sorte que poderão ser 
realizados melhores negócios para a Administração, com a garantia, 
para o particular, de maior segurança na aplicação de investimentos 
privados em negócios públicos. 

Em verdade, o projeto revoga expressamente as Leis Estaduais nos 
9.444/87 e 1 0.453/91 e determina a aplicação do regime das Leis 
Federais nos 8.666/93 e 8.987/95, com as peculiaridades por elas 
introduzidas. 

Fundamentalmente, as inovações trazidas pelo projeto dizem 
respeito à remuneração do contratado, à proteção de seu crédito e ao 
prazo dos contratos. Dadas as especificidades de cada negócio, e o 
vulto do investimento realizado pelo particular, o poder público 
determinará o prazo do contrato e definirá o mecanismo de sua 
remuneração, sendo variável o grau de proteção do crédito do 
particular em função do vulto do investimento inicial realizado. 

Em um ambiente de estrita responsabilidade fiscal, o projeto prevê 
vários mecanismos de remuneração do particular. Para proteção dos 
créditos do contratado, o projeto prevê os seguintes instrumentos: 
garantias reais, pessoais ou fidejussórias; atribuição ao contratado do 
encargo de faturamento e cobrança de créditos do contratante em 
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relação a terceiros, compensando-se os créditos recíprocos; e 
vinculação de recursos estatais, inclusive por meio de fundos 
específicos. 

Finalmente, a par dos aspectos econômico-financeiros do negóc~o, 
quaisquer contratos celebrados sob as regras do projeto dev~rao 
estabelecer, com clareza, a responsabilidade pelos riscos envolvidos 
no negócio, as metas e os resultados a serem atingidos pelo particular 
na execução do contrato, que poderá dispor - nos termos 
estabelecidos no instrumento - de relativa liberdade para escolher os 
meios para sua implementação. , 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado ~ de 
suma importância para o Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, 
para a sociedade mineira. 

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

PROJETO DE LEI N° 889/2003 
Dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências. 

Capítulo I 
Do Programa de Parcerias Público-Privadas 

Art. 1 o - O Programa de Parcerias Público-Privadas destina-se a 
fomentar e disciplinar a atuação de agentes do setor privado como 
coadjuvantes, na implementação das políticas públicas voltadas. ao 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e ao bem-estar coletiVO, 
na condição de encarregados de serviços, atividades, infra-estruturas, 
estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público. 

Parágrafo único - O programa observará as seguintes diretrizes: 
I - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego 

dos recursos da sociedade, com estímulo à competitividade na 
prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de cada 
empreendimento; 

11 - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e 
dos agentes privados incumbidos de sua execução; 

111 - indisponibilidade das funções reguladora e controladora do 
Estado; 

IV- responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
V - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; e 
VI - transparência dos procedimentos e decisões, com ampla 
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participação popular. 

Art. 2° - o Programa de Parcerias Público-Privadas será 
desenvolvido em toda a administração, direta ou indireta, do Estado, 
por meio de adequado planejamento, que definirá as prioridades 
quanto à implantação, expansão, melhoria ou gestão de serviços, 
atividades, infra-estruturas, estabelecimentos ou empreendimentos de 
interesse público. 

§ 1 o - Farão parte do plano estadual de parcerias público-privadas 
projetos de toda a administração, direta ou indireta, compatíveis com o 
programa, devendo este plano ser aprovado por decreto, e revisto 
anualmente. 

§ 2° - Tanto o plano estadual como os projetos, contratos, 
aditamentos e prorrogações contratuais a ele vinculados serão 
obrigatoriamente submetidos a consulta pública. 

§ 3° - A execução do plano de parcerias público-privadas deverá ser 
acompanhada permanentemente, avaliando-se sua eficiência por 
meio de critérios objetivos. 

Art. 3° - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGPPP, vinculado à Governadoria do Estado de Minas 
Gerais. 

§ 1 o - Caberá ao CGPPP aprovar, por maioria de votos, o plano 
estadual previsto no § 1 o do art. 2°, os contratos de parceria público-
privada, seus aditamentos e prorrogações, respeitadas as normas 
legais em vigor. 

§ 2° - O CGPPP será presidido pelo Governador do Estado e 
composto pelo Procurador Geral do Estado e pelos Secretários de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Gestão, 
de Fazenda, de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

§ 3° - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, por meio de unidade operacional de coordenação de 
parcerias público-privadas - Unidade PPP, nos termos de 
regulamento, executar as atividades operacionais e de coordenação 
de parcerias público-privadas, assessorar o CGPPP e divulgar os 
conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-
privadas, bem como dar suporte na formatação de projetos e 
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§ 4° - Os contratos de parcerias público-privadas analisados pelo 
Grupo Coordenador do Fundo PPP serão submetidos à aprovação do 
CGPPP. 

Art. 4° - São condições essenciais para inclusão de projetos no 
Programa de Parcerias Público-Privadas: 

I - a elaboração de estudo detalhado, baseado em índices e critérios 
técnicos, que comprove a existência de efetivas vantagens financeiras 
e operacionais, relativamente a outras modalidades de execução 
direta ou indireta; 

li- a demonstração de que será viável adotar indicadores de 
resultado capazes de aferir, de modo permanente e objetivo, o 
desempenho do contratado em termos qualitativos e quantitativos, 
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração 
aos resultados efetivamente atingidos; 

111 - a demonstração da forma em que ocorrerá a amortização do 
capital investido, bem como da necessiqade, importância e valor do 
serviço em relação ao objeto a ser executado. 

Capítulo 11 
Das Parcerias Público-Privadas 

Art. 5° - Parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração 
entre o Estado e particulares, por meio dos quais o particular assume 
a condição de encarregado de serviços, atividades, infra-estruturas, 
estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público, sendo 
remunerado segundo sua performance, pelas utilidades e serviços 
que disponibilizar. 

Parágrafo único - Não será considerada parceria público-privada 
aquela que envolva: 

I - construção de obra pública sem atribuição ao contratado do 
encargo de manter, por ao menos 48 (quarenta e oito) meses, a infra-
estrutura implantada, ampliada ou melhorada; 

li- prestação de serviço cuja remuneração não esteja vinculada ao 
atingimento de metas e resultados; 

111 - mera terceirização de mão-de-obra; 
IV - prestações singelas ou isoladas. 
Art. 6° - A parceria público-privada poderá ter por objeto, isolada ou 
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conjuntamente: 

I - a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção 
ou gestão de infra-estrutura estatal, incluindo: 

a) instalações de uso público em geral; 
b) vias públicas e terminais estaduais, incluindo as recebidas em 

delegação da União; 
c) instalações e equipamentos necessários à ampliação dos serviços 

de natureza social, como educação, saúde e assistência social; 
d) instalações e equipamentos necessários à prestação de serviços 

públicos econômicos, inclusive os de transportes públicos de qualquer 
natureza e de saneamento básico; 

e) instalações e equipamentos de suporte a outras atividades de 
natureza pública, como segurança, sistema penitenciário, defesa e 
justiça; 

11 - a implantação ou gestão de empreendimento público, assim 
entendido o conjunto de competências e de recursos humanos, 
materiais ou financeiros, que permitam o desenvolvimento de 
atividades de interesse público; 

111 - a prestação de serviços públicos; 
IV - a exploração de bem público; 
V - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do 

Estado, tais como marcas, patentes, bancos de dados, métodos e 
técnicas de gerenciamento e gestão. 

§ 1 o - A parceria público-privada não poderá delegar a entidades do 
setor privado: 

I - a edição de atos jurídicos com fundamento em poder de 
autoridade de natureza pública; 

11 -as competências de natureza política, policial, normativa e 
regulatória, ressalvadas as atividades materiais de execução; 

111 -a direção superior de organismos públicos; 
IV - o conjunto de atividades pedagógicas de estabelecimento oficial 

de ensino; 
V - as demais competências estatais cuja delegação seja vedada 

por lei. 
§ 2° - Observadas as proibições estabelecidas no § 1°, a parceria 

público-privada poderá ter por objeto tanto atividades-fim como 
atividades-meio da Administração Pública. 
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§ 3° - Quando a parceria envolver a totalidade das competências 

de entidade ou órgão público, a celebração do contrato será 
condicionada à prévia autorização legal para sua extinção ou 
suspensão de seu funcionamento. 

Art. 7° - São instrumentos de parceria público-privada: 
I - a concessão de serviço público, precedida ou não de obra 

pública; 
11 - a concessão de obra pública; 
111 -a permissão de serviço público; 
IV - a subconcessão; 
V - os outros contratos ou ajustes administrativos. 
Art. 8° - Desde que autorizados no plano estadual de que trata esta 

lei, os instrumentos de parceria público-privada poderão ser 
celebrados por quaisquer entidades estatais a quem a lei, o 
regulamento ou o estatuto confiram competências pertinentes à infra-
estrutura, serviço ou estabelecimento público objeto da contratação, 
incluindo autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

Parágrafo único - Respeitados os limites, condições e vedações da 
regulação setorial, as entidades da Administração Indireta poderão 
celebrar contratos de subconcessão tendo por objeto a implantação, 
ampliação ou melhoramento de infra-estrutura necessária à prestação 
de serviços públicos recebidos em delegação ou concessão. 

Art. go - Os instrumentos de parceria público-privada geram para o 
particular: 

I - a obrigatoriedade de obter os recursos financeiros necessários à 
sua execução; 

li- a assunção de obrigações de resultado definidas pelo Poder 
Público, com liberdade para a escolha dos meios para sua 
implementação, nos limites previstos no instrumento; 

111 -a submissão a controle estatal permanente dos resultados; 
IV - o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, 

permitindo o acesso de seus agentes às instalações, informações e 
documentos inerentes ao contrato, inclusive seus registros contábeis; 

V - a sujeição aos riscos do negócio, salvo quanto aos derivados de 
fatores alheios a sua administração e controle; 

VI - a incumbência de promover as desapropriações autorizadas 
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pelo Poder Público, quando prevista no contrato; e 

§ 1 o - O instrumento indicará, de modo expresso e objetivo, os riscos 
excluídos da responsabilidade do particular. 

§ 2° - A responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental, 
salvo previsão contratual expressa em sentido contrário, é do Poder 
Público. 

Art. 1 O - A implantação e gestão de empreendimento público 
poderão ser cometidas a particular por meio de contrato 
administrativo, que reger-se-á pelo disposto nesta Lei e na legislação 
geral sobre contratos administrativos, observando-se o seguinte: 

I - os contratos estipularão as metas e os resultados a serem 
atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma, bem 
como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado do serviço ou utilidades 
ofertadas; 

11 - o prazo do contrato será estabelecido de modo a permitir a 
amortização dos investimentos, quando for o caso, e a remuneração 
pelas utilidades e serviços disponibilizados; 

111 - serão compartilhados com o contratante, nos termos definidos 
no contrato, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, 
expansão ou racionalização das atividades desenvolvidas pelo 
contratado, bem como da repactuação das condições de 
financiamento; 

IV - a remuneração do contratado só poderá atender à amortização 
dos investimentos a partir do momento em que a infra-estrutura 
implantada, ampliada ou melhorada estiver disponível para propiciar 
as utilidades ou serviços que lhe sejam inerentes; 

V - poderão ser absorvidas, pelo contratado, atividades de gestão 
desenvolvidas pelo contratante, hipótese em que o contrato poderá 
prever a cessão de bens públicos, bem como o afastamento especial 
de servidores públicos para atuar sob a direção do contratado, sem 
ônus para a origem, observado o disposto no § 13 do art. 14 da 
Constituição do Estado; e 

VI - ao Poder Público compete declarar de utilidade pública as 
áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam apropriados 
ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto do contrato, bem como à implementação 
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de projetos associados, podendo promover as desapropriações 
diretamente ou mediante outorga de poderes ao contratado, caso em 
que será deste a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 

Art. 11 - Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever 
que o contratado seja remunerado mediante: 

I - tarifas cobradas dos usuários; 
11- pagamento efetuado com recursos do Tesouro; 
111 -cessão de créditos do Estado de Minas Gerais, já constituídos 

ou futuros, excetuados os relativos a impostos; 
IV - transferência de bens móveis ou imóveis; 
V - pagamento em títulos da dívida pública emitidos com 

observância da legislação aplicável; 
VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e 

outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos 
de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão; 

VIl - cessão do direito à aquisição compulsória e à exploração 
econômica, inclusive mediante alienação, dos imóveis suscetíveis de 
valorização em conseqüência da realização do objeto do contrato; 

VIII- outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados. 

Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada em que a 
remuneração do contratado seja feita na forma dos incisos 11 e 111 do 
artigo 11 observarão o seguinte regime: 

I - a contratação deve ter por objetivo o aumento da eficiência no 
emprego dos recursos públicos em empreendimentos já existentes ou 
a implantação de projetos estruturadores, nos termos a que se refere 
o § 1.0 do art. 2. 0

, assim definidos em função do impacto para as 
mudanças desejadas, dos efeitos sobre fatores sistêmicos de 
competitividade e da capacidade de viabilizar novos 
empreendimentos, de forma a multiplicar os efeitos positivos para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado; 

li -o contrato só poderá ser celebrado se o projeto ou programa 
respectivos estiverem contemplados nas leis do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado ou do Plano Plurianual de Ação 
Governamental; 

111 -são vedadas a celebração do contrato e a elevação das 
despesas com contratos existentes nas situações previstas no "caput" 
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do art. go e no § 1 o do art. 31 da Lei Complementar Federal no 
101, de 4 de maio de 2000; 

IV - as prestações pecuniárias a cargo do Estado, caracterizando-se 
como despesas correntes obrigatórias de caráter continuado, ficarão 
sujeitas ao regime do § 1 o do art. 17 da Lei Complementar Federal no 
101, de 4 de maio de 2000, devendo a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro ser realizada, quando da contratação, em 
função da totalidade do prazo contratual; 

V - para fins do § 2° do art. go da Lei Complementar Federal no 1 01, 
de 4 de maio de 2000, bem como para determinação de prioridade no 
pagamento, as despesas decorrentes do contrato terão, quando 
previstas, tratamento idêntico ao do serviço da dívida pública. 

§ 1 o - Sem prejuízo das sanções por inadimplemento aplicáveis ao 
contratado, nos termos da lei federal de contratos administrativos, o 
contrato poderá prever, para a hipótese de inadimplemento da 
obrigação pecuniária a cargo da entidade estatal contratante, que: 

I- o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros 
segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Estadual; 

11 -o atraso superior a 90 (noventa) dias conferirá ao contratado a 
faculdade de suspensão dos investimentos em curso para 
implantação, ampliação ou melhoramento de infra-estrutura bem como 
a suspensão das atividades que não sejam estritamente necessárias à 
continuidade de serviços públicos essenciais e à fruição pública da 
infra-estrutura já existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial; 
ou 

111 - o contratado ficará autorizado a cobrar tarifa dos usuários, como 
contraprestação pelos serviços ou utilidades que disponibilizar. 

§ 2° - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio 
de: 

I - garantias reais, pessoais ou fidejussórias, estabelecidas pelo 
Estado de Minas Gerais ou por terceiros em seu nome; 

11 - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança 
de créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a 
impostos, prevendo a forma de compensação dos créditos recíprocos 
de contratante e contratado; ou 

111- vinculação de recursos estatais, inclusive por meio de fundos 
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específicos, ressalvados os impostos. 

Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever 
mecanismos amigáveis de solução das divergências contratuais, 
inclusive por meio de arbitragem. 

Parágrafo único - Na hipótese de arbitramento os árbitros deverão 
ser escolhidos dentre pessoas jurídicas ou instituições de atuação 
especializada na matéria e de reconhecida idoneidade. 

Art. 14 - Os contratos de concessão ou de subconcessão de serviço 
público e de obra pública em que o contratado não seja remunerado 
por tarifas cobradas dos usuários e nos quais lhe seja imposto o dever 
de fazer investimento inicial, na implantação, ampliação ou 
melhoramento da infra-estrutura permanente, superior a 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), reger-se-ão pelo disposto 
nesta lei e na legislação geral sobre concessão de serviços e de obras 
públicas, no que couber, observando-se o seguinte: 

I - a amortização do investimento inicial será diluída ao longo de 
todo o prazo contratual, que não será inferior a 1 O (dez) anos; 

11 - o prazo do contrato será estabelecido de modo a assegurar a 
amortização dos investimentos e a remuneração pelas utilidades e 
serviços disponibilizados, não podendo ser superior a 30 (trinta) anos; 

Capítulo 111 
Disposições Finais 

Art. 15 - Aplica-se aos contratos previstos nesta lei, no que couber, o 
disposto na legislação geral sobre concessão e permissão de serviços 
e de obras públicas. 

Art. 16 - Ficam revogadas: 
I -a Lei n. 0 9.444, de 25 de novembro de 1987; 
11 - a Lei no 10.453, de 22 de janeiro de 1991. 
Parágrafo único - A Administração Pública Estadual adotará, até a 

edição de nova lei estadual de licitações, a Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, bem como a Lei Estadual n° 14.167, de 1 O de 
janeiro de 2002. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte, 

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. 
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que 
dispõe sobre a criação do Fundo de Parcerias Público-Privadas do 
Estado de Minas Gerais. A proposta ora encaminhada visa definir a 
estrutura e as condições de funcionamento do Fundo de Parcerias 
Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, para a consecução do 
projeto de lei que dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas e dá 
outras providências, também enviado nesta oportunidade e que tem 
como objetivo disciplinar e fomentar a colaboração da iniciativa 
privada com o poder público estadual na realização de cometimentos 
de interesse público. O Fundo obedece ao sistema que decorre da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, prevendo a nomeação 
das fontes de recursos para as suas operações, a garantia da 
rotatividade de suas aplicações, as condições para a realização de 
financiamentos, bem como a composição do grupo coordenador e a 
definição das figuras do gestor e de agente financeiro. Trata-se, pois, 
de providência que permitirá a instituição de mecanismo de 
financiamento de realização da parceria público-privada do Estado de 
Minas Gerais. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
suma importância para o Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, 
para a sociedade mineira. 

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

PROJETO DE LEI N° 890/2003 
Cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 

Gerais. 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do 

Estado de Minas Gerais, com o objetivo de dar sustentação financeira 
ao Programa de Parcerias Público-Privadas. 

Art. 2° - São beneficiários do Fundo as empresas parceiras, 
definidas e habilitadas nos termos da lei. 

Art. 3° - São recursos do Fundo: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 
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adicionais; 
11 - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e 

aplicações financeiras do próprio Fundo; 
111 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados 

destinados ao Fundo; 
IV - recursos provenientes de operações de crédito internas e 

externas; 
V - outras receitas que sejam destinadas ao Fundo. 
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão 

depositados em conta especial, em instituição financeira indicada pelo 
Poder Executivo. 

Art. 4° - Poderão ser alocados no Fundo: 
I - ativos de propriedade do Estado, excetuados os de origem 

tributária, em montante e condições definidas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

11 - bens móveis e imóveis na forma definida em regulamento, 
observadas as condições previstas em lei. 

§ 1 o - As receitas decorrentes do recebimento dos ativos de que 
trata o inciso I e da alienação dos bens de que trata o inciso 11 poderão 
prioritariamente ser utilizadas para pagamento de parcelas devidas 
pelo contratante. 

§ 2° - As disponibilidades do Fundo, decorrentes dos recebimentos 
dos ativos de que tratam os incisos I e 11, não utilizadas no § 1°, serão 
transferidas ao Tesouro Estadual, na forma do regulamento e 
substituídas por ativos de igual valor. 

Art. 5° - O Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 
Gerais, unidade contábil sem personalidade jurídica, operará a 
liberação de recursos ao parceiros privados contratados, bem como 
oferecerá garantias reais que assegurem aos parceiros privados a 
continuidade dos desembolsos pelo Estado, dos valores contratados, 
na forma da legislação em vigor. 

§ 1 o - A contrapartida do beneficiário será a comprovação da 
disponibilização dos serviços previstos no contrato de parceria. 

§ 2° - A concessão de garantias pelo Fundo será definida em 
regulamento. 

Art. 6° - O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos a contar 
da data da publicação desta lei. 

~------------~--------------~ 
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Art. 7° - As condições para a liberação e utilização dos recursos 

do Fundo, por parte dos beneficiários bem como para a concessão de 
9arantias, serão estabelecidas nos contratos de parceira, firmados nos 
termos da lei. 

Art. 8° - Os rendimentos de aplicações decorrentes de recursos 
deste Fundo deverão ser a ele creditados. 

Art. 9° - O gestor do Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado 
de Minas é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
SEDE, e o agente financeiro, o Banco do Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A.- BDMG, com as atribuições definidas na Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993. 

§ 1 o - A remuneração do agente financeiro será definida como 
Percentual de cada operação do Fundo conforme regulamento. 

§ 2° - As disponibilidades do Fundo, em poder do agente financeiro, 
deverão ser remuneradas pelo Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC. 

§ 3° - O gestor e o agente financeiro apresentarão à Secretaria de 
Estado da Fazenda e ao grupo coordena~or relatórios específicos, na 
forma e periodicidade em que forem solicitados. 

Art. 1 O - O grupo coordenador do Fundo será composto por um 
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE; 
11 - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG; 
111 -Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão- SEPLAG; 
IV- Secretaria de Estado de Fazenda- SEF. 
Parágrafo único - O grupo coordenador do Fundo, além das 

atribuições previstas na Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 
1993, emitirá parecer sobre a viabilidade e oportunidade de aprovação 
dos contratos de parcerias público-privadas. 

Art. 11 - Os demonstrativos do Fundo observarão o disposto na Lei 
Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, as normas do Tribunal de 
Contas do Estado e as demais normas legais aplicáveis. 

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
Art. 13 - 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. 

~------------~------------~ 
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* - Publicado de acordo com o te,xto original. 

OFICIOS 
Do. Sr. João Magno, Deputado Federal, prestando informações 

relativas ao Requerimento no 786/2003, da Comissão do Trabalho. 
Do Sr. João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, 

prestando informações relativas ao Requerimento no 205/2003, do 
Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento no 
205/2003.) 

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia Secretário de 
Planejamento e Gestão, prestando informaçÕes relativas . ao 
Requerimento no 436/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira. 
(-Anexe-se ao Requerimento no 436/2003.) 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 374/2003. (-
Anexe-se ao Requerimento no 374/2003.) _ 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informaçoes 
relativas ao Requerimento n° 174/2003, da Comissão de Transporte.(-
Anexe-se ao Requerimento no 174/2003.) . . . 

Do Sr. Paulo Cezar Bezerra de Lima Chefe de Gabinete do Mm1stro 
da Previdência Social, encaminhando: em atenção ao Requerimento 
no 539/2003, do Deputado Dimas Fabiano, esclarecimentos sobre a 
redução e o remanejamento de cargos no serviço público federal. 

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG, 
comunicando, em atenção ao Requerimento no 777/2003, da 
Deputada Jô Moraes, que a Diretoria de Saúde desse órgão de~ 
parecer favorável à solicitação e que essa manifestação f01 
encaminhada ao exame da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Do Maj. PM José Carlos da Cunha Ferreira, Subcomandante do 31 o 
Batalhão de Polícia Militar, agradecendo voto de congratulações com 
essa unidade, formulado por esta Casa a partir de requerimento do 
Deputado José Milton. 

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, solicitando, em atenção a 
pedido de diligência da Comissão de Justiça referente ao Proj~~o de 
Lei n° 592/2003, que seja interrompida a tramitação da matéria, Ja que 
suas propostas serão analisadas no contexto da reformulação. da 
legislação fundiária do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Le1 no 

-

"-------0-------· 



1051 
592/2003.) 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador do 
~stado, em atenção aos Requerimentos nos 614, 830, 708, 777, 789, 
71 O, 648, 788 e 7 40/2003, do Deputado Leonídio Bouças, da 
Comissão de Transporte, dos Deputados Jayro Lessa e Jô Moraes, da 
Comissão de Direitos Humanos, dos Deputados Leonardo Quintão e 
Biel Rocha, da Comissão de Defesa do Consumidor, e do Deputado 
Dinis Pinheiro, respectivamente, informando que cópias desses 
requerimentos foram encaminhadas aos órgãos competentes, para 
informação. 

Do Sr. Erney Plessmann Camargo, Presidente da CTNBio, 
Solicitando à Casa a indicação de nomes para subsidiar o 
Preenchimento de vaga na CTNBio, na área de defesa do consumidor. 

CARTÕES 
Do Sr. Luís Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social, 

agradecendo convite para audiência pública da Comissão de 
Segurança Pública e comunicando impossibilidade de 
comparecimento(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES, 
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa por 
ocasião da Criação da Universidade Livre do Circo - UNICIRCO -, a 
Partir de requerimento da Comissão de Educação. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 891/2003 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Patrício Pedro 

de Souza, com sede no Município de Felixlândia, Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre 

Patrício Pedro de Souza, com sede no Município de Felixlândia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

~-------------~--------------~ 
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Justificação: O Lar dos Idosos Padre Patrício Pedro de Souza é uma 
instituição que oferece proteção à saúde do idoso, amparando-o e 
integrando-o a suas famílias. Tem ainda como finalidade o combate à 
pobreza por meio de donativos, a promoção de projetos de 
saneamento básico e ações comunitárias de saúde, criando e 
mantendo serviço destinado ao bem-estar das pessoas necessitadas. 

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

PROJETO DE LEI N° 892/2003 
Cria serventia do foro extrajudicial no Distrito de Taquaral de 

Guanhães, no Município de Guanhães. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada, no Distrito de Taquaral de Guanhães, no 

Município de Guanhães, a seguinte serventia do foro extrajudicial: 
I - uma Serventia dos Serviços de .Registro Civil das Pessoas 

Naturais, Interdição e Tutela, com competência também para 
tabelionato de notas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Por força da Lei n° 1.937, de 7/8/2001, foi criado o 

Distrito de Taquaral de Guanhães, no Município de Guanhães. Por se 
tratar de um aglomerado urbano muito populoso, o referido distrito 
passou a reivindicar dos poderes públicos os serviços essenciais a 
sua sobrevivência, incluindo-se aí as serventias de registro e de notas. 
Especialmente no que tange à serventia de registro civil, a falta de tal 
serviço tem causado grandes transtornos à população local, que tem 
que percorrer considerável distância para efetuar o registro de 
nascimento de um filho, pedir uma certidão ou formalizar um óbito, por 
exemplo. Tais deslocamentos acabam por onerar os moradores do 
distrito, que são geralmente pessoas humildes, desprovidas de 
recursos para essa finalidade. 

A falta do cartório de notas tem causado à população desconforto 
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semelhante, visto que a autenticação de um documento, o 
reconhecimento de uma firma e, principalmente, a lavratura de uma 
escritura pública são formalidades rotineiras no dia-a-dia das pessoas. 

Para instalação de uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, no Distrito de Taquaral de 
Guanhães, entendemos que depende de lei pertinente, conforme 
preceitua o art. 278 da Constituição mineira: 

"Art. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais, 
socioeconom1cos e estatísticos, para criação, e fusão e 
desmembramento dos serviços notariais e de registro". 

Verificamos ainda que a Lei n° 8.935, de 1994, Lei dos Notários e 
Registradores, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, 
estatui em seu art. 44, § 3°, o que segue: 

"Art. 44- ............................ . 
§ 3° - Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do 

respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um 
registrador civil das pessoas naturais". 

Além disso, este projeto vem atender ao art. 133 da Lei no 11.406, 
de 28/1/94, que dispõe sobre a instalação obrigatória de serventias do 
foro nos novos distritos. 

"Art. 133 - Instalados pelos municípios os seus novos distritos, o 
Estado criará os Cartórios de Paz e de Registro Civil no prazo de 60 
(sessenta) dias, provendo sua titularidade na forma da lei". 

Citamos também a Lei n° 13.168, de 20/1/99, originada de projeto de 
lei do Deputado Romeu Queiroz, que criou as Serventias do Foro 
Extrajudicial nos Municípios de Contagem, Antônio Carlos e Monte 
Azul e Serviço de Notas no Município de Carandaí. 

São essas as razões que nos levam a pleitear o apoio dos nossos 
pares para a aprovação deste projeto nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 893/2003 
Declara de utilidade pública o Educandário Virgínia Centurione 

Bracelli, com sede no Município de Tupaciguara 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Virgínia 
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Centurione Bracelli, com sede no Município de Tupaciguara. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de junho de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 

105-1-

Justificação: O Educandário Virgínia Centurione Bracelli, constituída 
e em funcionamento há mais de 40 anos na cidade de Tupaciguara, é 
entidade civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e 
beneficente. Possui personalidade jurídica, sua diretoria não é 
remunerada e já é declarada de utilidade pública em âmbito federal. 

A instituição atende a crianças de 2 a 1 O anos de idade, 
provenientes de famílias de baixa renda, proporcionando-lhes 
assistência educacional, alimentar e higiênica em período integral. 

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade à comunidade de 
Tupaciguara há tantos anos, solicito o apoio dos nobres pares para a 
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, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 894/2003 
Dá a denominação de Hemominas - Centro Regional Professor 

Doutor Kalil Abrahão Hallack à sede da Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, situada no Município de 
Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Hemominas - Centro Regional Professor 

Doutor Kalil Abrahão Hallack a sede da Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, no Município de Juiz de 
Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack formou-se em 

Farmácia pela Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora em dezembro de 1953. Em dezembro de 
1960 concluiu o curso de Medicina da Faculdade de Medicina da 
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Universidade Federal de Juiz de Fora. É detentor do título de 
Especialista em lnfectologia conferido pela Associação Médica 
Brasileira e Sociedade Brasileira de lnfectologia e a partir de 1963 
exerceu atividade de Professor Adjunto IV da disciplina Doenças 
Infecciosas e Parasitárias, na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 

É oportuno transcrever as palavras do Professor Doutor Antônio 
Henrique Campolina Martins, regente da disciplina Fundamentação da 
Ética, no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz 
de Fora: 

"Há que se levar em consideração, no "curriculum vitae" do 
Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack, sua preocupação extrema em 
empreender uma pesquisa científica e uma clínica enraizadas na vida 
e na história dos homens. Para ele, a medicina foi sempre uma 
exigência absoluta para que a existência do homem pudesse 
conseguir a sua maior abertura e florescimento e, por conseguinte, 
mais do que uma simples profissão. A medicina foi, sim, para o 
Professor Doutor Kalil, um desejo profundo de realização humana, um 
ideal muito vivido, um sonho a ser construído com muita autenticidade 
e ética; esta, por sua vez, não se configurava, para ele, como mera e 
fria coleção abstrata de normas, mas como a ortopraxia sob o critério 
de valor máximo e da medida de toda a manipulação médica: o 
homem. Primeiro, o homem; depois, o resto. Assim, o Professor 
Doutor Kalil sempre se pautou, nunca se permitindo levar uma vida 
cômoda, mas orientando sua existência excepcional, vivida no limite 
de suas forças físicas, para a comunidade, para a pessoa que a cada 
segundo o interpelava pedindo-lhe a ajuda, a palavra e a cura". 

Na condição de signatário da Lei Estadual no 1 0.057 de 26/12/89, 
que criou o HEMOMINAS, sinto-me orgulhoso em propor a 
denominação da sede regional do HEMOMINAS, em minha cidade 
natal, em homenagem ao Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack, 
para quem "medicina social" era um pleonasmo e cujo conhecimento 
científico o fez pioneiro no atendimento de portadores do HIV em 
nossa região, criando, em 1995, o Núcleo Multiprofissional sobre AIDS 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Nascido em São João del-Rei em 11/4/29, faleceu em Juiz de Fora, 
em 16/8/2000, deixando, nos seus 71 anos de vida, um exemplo 
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inspirador de cientista e cuidador para os que abraçam a profissão 
de Hipócrates e um ponto de referência para todos aqueles que 
almejam a fraternidade entre os homens. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
No 994/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com o Município de Luminárias pela 
comemoração dos seus 55 anos de emancipação político-
administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 995/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com os funcionários da MRV Engenharia pela 
realização de gincana beneficente, que proporcionou a possibilidad~ 
de se doarem alimentos, roupas e livros a instituições mineiras. (- A 
Comissão do Trabalho.) 

N° 996/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Centro de Estudos de Criminalidade e 
Segurança Pública - CRISP - por ter sido um de seus pesquisadores 
classificado em 1 o lugar em concurso promovido pela Secretaria 
Nacional Antidrogas. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 997/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas a que se disponibilize 
merenda escolar para os alunos do ensino médio noturno das escolas 
estaduais. (-À Comissão de Educação.) 

N° 998/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado 
apelos aos Secretários da Saúde e da Educação com vistas a que 
seja criado ambulatório para atendimentos emergenciais nas unidades 
de ensino do Estado.(- À Comissão de Saúde.) 

No 999/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Nova 
Lima por sua posse como Presidente da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais- AMIG. 

N° 1.000/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de ltabira 
por sua posse como Vice-Presidente da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais - AMIG. (- Distribuídos à Comissão de 
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Assuntos Municipais.) 

N° 1.001/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que tome as 
providências necessárias à melhoria do atendimento prestado no 
Hospital São Paulo, de Muriaé. (-À Comissão de Saúde.) 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Wanderley Ávila. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Mesa diretora, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, esta manhã a população de Belo 
Horizonte acordou com uma notícia macabra. Duas cabeças cortadas 
foram encontradas em Belo Horizonte. Uma, próxima à BR, na região 
do Bairro Gorduras, a outra na região do Salgado Filho, em frente à 
boate em que, neste final de semana, foi assassinado um policial civil. 
Não acredito que esses fatos sejam isolados. Nenhum dos senhores 
ouviu, em épocas recentes, notícia sobre um homicídio dessa forma. 
Os corpos ainda não foram encontrados. No meu ponto de vista, é 
simbólico que essa cabeça tenha sido encontrada em frente à boate. 
Mas o que mais causou estranhamente a toda a imprensa que lá 
estava foi o fato de que, quando a cabeça que estava em frente à 
boate foi colocada no rabecão, policiais civis fortemente armados e 
encapuzados saíram de três viaturas policiais e abriram, com 
violência, a porta traseira do rabecão, deixando toda a imprensa 
atônita com aquele gesto tão brusco. A rua estava fechada, e as três 
viaturas pararam: uma, de um lado, outra, de outro e uma, no centro. 
A imprensa toda registrou o diálogo dos policiais civis encapuzados. 
Um policial virou e falou: "É o Fernando?". O outro disse: "Sim, é o 
Fernando". Ao mesmo tempo bateram a porta do rabecão com 
violência e arrancaram os três veículos em alta velocidade. Pergunto 
se não existe um simbolismo nesse gesto. Policiais não foram 
identificados, pois todos estavam encapuzados, mas as placas das 
viaturas foram registradas pela imprensa. Não quiseram claramente 
mandar um recado? 

Na semana passada, em frente à Assembléia, ouvimos a ameaça de 
que, para cada policial que tombasse, dez morreriam. Logo em 
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seguida, vimos a invasão da fazenda e'm Baldim, um ato de 
cangaço e vandalismo. Eu e o Deputado Roberto Ramos, Vice-
Presidente da Comissão, estivemos no local. É um espetáculo 
indescritível. Coletamos todas as evidências com o Ministério Público, 
e já vimos cinco assassinatos decorrentes da morte desse policial em 
Santa Luzia. 

Evidente sentimo-nos consternados com a morte de um policial, 
mesmo os três policiais civis não tendo morrido no exercício do 
trabalho, mas em atividade extratrabalho. Um, morreu na frente da 
boate, e dois, em frente a um bar. Talvez tenham somado essas 
mortes à triste estatística de 28 cidadãos que morreram na região 
metropolitana neste final de semana. Prestamos nossa solidariedade 
às famílias, queremos a apuração, mas pensamos que a lei de talião, 
olho por olho, dente por dente, o Código de Hamurabi, levar-nos-á a 
viver em uma sociedade de cego. 

Achamos também que essas demonstrações que a Assembléia 
sofreu demonstram que há um Estado dentro do Estado. Trata-se de 
uma atitude fora da lei, à margem da lei. Estava acompanhado dos 
Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues e de toda a Mesa 
diretora quando ouvimos do Governador a posição clara de que não 
vai conviver com nenhum tipo de crime ou irregularidade policial. S. 
Exa. disse também que quer uma nova Polícia, comprometida com a 
cidadania e com os direitos humanos, e que pensou a estruturação da 
segurança pública nesse sentido. 

Avalio que o propósito do Governador e das pessoas envolvidas 
com a segurança pública é bom. Não acho que os policiais envolvidos 
em crime estão mandando recado para a Comissão de Direitos 
Humanos, porque sabem muito bem que não vamos nos intimidar, 
amedrontar ou recuar em nossa ação. Tenho certeza de que estão 
mandando um recado para o Governo, porque hoje é o dia em que a 
Polícia Civil vai entregar, na Vara de Tóxicos, o processo contra os 1 O 
policiais civis do hipercentro. Estão querendo mandar um recado claro 
para fazer o Governo recuar. 

O Governo já tem um propósito. A Assembléia Legislativa está 
fazendo parte dessa Comissão para reformular a Lei Orgânica da 
Polícia Civil, inclusive criando uma Corregedoria independente. 
Ouvimos do Governador e do Secretário de Defesa Social que essa 
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grande medida será tomada. Acho que esses atos representam 
uma atitude de intimidação ao Governo. Se o poder constituído, esta 
Assembléia e o Governo do Estado recuarem neste momento, com 
toda certeza não conseguirão levantar as cabeças, porque há um 
nível de criminalidade que deve ser banido inclusive da Polícia. 

É evidente que quando se fala isso pode-se dizer que se trata de um 
discurso contra a Polícia. Em hipótese nenhuma, porque entendemos 
que para os bons policiais, que são a maioria, é fundamental uma 
atitude de depuração. Para aqueles profissionais que defendem a 
sociedade e colocam a sua vida em risco essa depuração é 
fundamental. 

Entendemos ainda que para o estado democrático de direito e para 
o combate ao crime organizado, que chega às raias do absurdo, banir 
esse braço podre é fundamental. Entendemos que a democracia só se 
sustenta com o combate aos desvios de conduta de qualquer um dos 
membros da democracia e com a posição de resgate da lei em vez da 
barbárie. 

Foi interessante a atitude dos policiais hoje, para identificar a cabeça 
cortada em frente à boate, quando encapuzados agiram, à margem da 
lei, e tentaram demonstrar força ao tomar aquela atitude naquele local 
onde toda a imprensa estava reunida. A Rede Globo e a TV Alterosa 
filmaram, e todas as rádios estão dando a notícia e estranhando o que 
aconteceu. Quando vinha para a Assembléia, ouvi, no programa das 
13 horas do Eduardo Costa, a repórter mostrar-se estarrecida com a 
forma agressiva com que os policiais pararam o rabecão e abriram, 
com violência, a porta para identificar aquela cabeça decepada, que, 
coincidentemente, é de um dos suspeitos da morte do policial. 

Hoje, às 15 horas, a Comissão de Direitos Humanos estará com o 
Dr. Otto, para mostrar que discordamos disso e não podemos permitir 
que fatos como esse coloquem Minas de forma negativa no noticiário 
nacional. 

Não podemos permitir que fatos como esse coloquem Minas de 
forma negativa no noticiário nacional. A Comissão de Direitos 
Humanos estará às 17 horas reunida com grupo do Ministério Público, 
formado por Promotores de várias áreas que estão atuando em 
conjunto - direitos humanos, controle da atividade policial, patrimônio 
público, crime organizado -, para discutir isso. Se não houver gesto 
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exemplar, infelizmente a sociedade perderá as rédeas do controle 
da violência. 

Já assistimos a esse filme no Rio de Janeiro. Hoje, a situação de 
violência que lá encontramos está relacionada com omissões de 
vários governos no que se refere a essa parte podre da polícia.. 
Registramos isso aqui, até como alerta, pois estamos sofrendo 
ameaças e sendo constrangidos por fazer este trabalho, mas não nos 
intimidaremos. Entendemos que quem comete crime não é policial, 
mas bandido que se esconde por trás do distintivo e da farda. Corno 
dizia Lúcio Flávio: "bandido é bandido, polícia é polícia". Isso, 
portanto, é importante. A Comissão de Direitos Humanos não se 
intimidará e irá a fundo nisso. 

Sabemos que a polícia já identificou as pessoas das 15 viaturas que, 
com vandalismo, agiram como se fossem jagunços, em Baldim, e que 
são, em sua maioria, da Delegacia de Furtos e Roubos. Digo hoje, 
sem medo de errar, pois temos esta estatística, que 70% dos policiais 
da Delegacia de Furtos e Roubos estão envolvidos em várias 
denúncias de irregularidade. Disse isso ao Governador e que 
compreendia possuir passivo em relação à questão da irregularidade 
policial. Se esse passivo não for corrigido, não conseguiremos ter 
nova Polícia Civil em Minas Gerais. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Queria congratular-me 
com V. Exa. e, não só eu, mas toda a nossa bancada, e apoiar os atos 
que a Comissão de Direitos Humanos vem denunciando. Como relator 
da CPI do Narcotráfico, adquiri experiência para dar respaldo às suas 
palavras. 

De fato, a Polícia Civil precisa de mudança. Ontem, por sugestão da 
Comissão de Segurança Pública, foi instaurada comissão para 
estudar mudanças na Corregedoria, tanto da Polícia Civil como da 
Militar, visando à criação de uma corregedoria única, que possa ter 
independência diante os órgãos das Polícias Militar e Civil, e ser, 
portanto, parte integrante do controle externo dessas polícias. Isso se 
tornou fundamental. O Dr. Otto concordou com a criação dessa 
comissão, assim como o Dr. Lúcio Urbano, e seus trabalhos iniciaram-
se ontem. 

No dia em que estivemos com o Governador Aécio Neves, como V. 
Exa. já retratou, foi-nos colocado que o Governo não aceitaria que os 
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maus policiais da Polícia Civil dessem a tônica nessa importante 
organização. De fato, esse setor apodrecido, que acaba sujando a 
imagem da Polícia Civil e deixando inibidos os bons policiais há muito 
tempo, tem feito chantagens e manifestações para tentar impedir que 
os próprios governos ajam no interior dessas instituições para torná-
las eficientes, morais e eticamente aceitas pela sociedade. Esperamos 
que o Governador não volte atrás em relação a essa questão. O Dr. 
Otto tem o nosso apoio, pois procura-se desestabilizar alguém que 
não se orienta por essa parte podre da polícia, chantageando, há 
muito tempo, os órgãos democráticos da nossa sociedade. 
Recentemente, fomos vítimas de atos semelhantes na Assembléia 
Legislativa. Agora, acontece esse ato denunciado por V. Exa. Outros 
setores, inclusive do Executivo, são sempre chantageados quando 
cumprem dever de pôr o dedo na ferida e de modificar aquela 
estrutura, resgatando a Polícia Civil para a sociedade mineira, o que é 
fundamental. 

Têm toda a minha solidariedade os bons policiais, que nos procuram 
em grande número para nos dizer que e:;tão amordaçados no interior 
da polícia, porque não podem abrir a boca contra os desmandos que 
enxergam. Portanto, cobramos do Governador que ele cumpra o que 
nos disse na presença das Comissões de Direitos Humanos e de 
Segurança Pública e não fique refém desse tipo de chantagem feita 
contra os Poderes democráticos de Minas Gerais. 

Tomara que o Governador siga esse rumo. Se isso não acontecer, 
não poderemos falar de segurança pública em Minas Gerais. V. Exa. 
está de parabéns por sua coragem. Estaremos firmes, mesmo que 
isso possa nos custar andar com seguranças e ter cuidados especiais. 
Essa luta não é nossa, mas do poder democrático. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, encerrarei minha fala 

com os versos dedicados a Maiakowsky: "Na primeira noite, roubam 
uma flor do seu jardim, e você não diz nada. Na segunda noite, pisam 
no seu canteiro, matam seu cão, e você não diz nada. Na terceira 
noite, já não escondem, o mais fraco deles entra sozinho, rouba sua 
voz da garganta, e você já não pode dizer nada.". Muito obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ontem votamos, em 1 o turno, vários projetos que compõem o conjunto 
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remetido a esta Casa pelo Governador, relativo à reforma 
administrativa. Vimos o Líder da Oposição, Deputado Rogério Correia., 
realçar, com justiça, o trabalho desempenhado pela Oposição no 
aperfeiçoamento desses projetos e queremos mostrar também que os 
Deputados da base de Governo tiveram um trabalho intenso, 
contribuindo, sobremaneira, para o aperfeiçoamento deles. 

Os Deputados da base do Governo trabalharam bastante para que o 
Governo atingisse seu objetivo: o choque de gestão e a instalação de 
sistema administrativo mais avançado, moderno e justo. O 
Governador não só quis preparar a Assembléia para avaliar os 
projetos, como também abriu um diálogo intenso com os Deputados, 
mostrando sua predisposição para aceitar e respeitar as alterações 
necessárias ao aperfeiçoamento dos projetos. 

Esta Casa, demonstrando sua independência e assumindo as 
atribuições específicas de Poder Legislativo, fez as alterações. Os 
relatores acataram emendas e ofereceram substitutivos, e o Governo 
concordou com todas as intervenções. Assim, estamos chegando a 
um momento ímpar da democracia: base de Governo e Oposição 
aceitando um projeto, com o aperfeiçoamento realizado. 

As representações dos servidores públicos tiveram oportunidade de 
participar de dezenas de reuniões, em mais de 90 dias de discussão 
democrática sobre o assunto. 

Devido à participação de todos, não poderia citar nominalmente o 
trabalho de cada um, para não cometer injustiça com relação a outros, 
mas algumas emendas merecem ser enfatizadas, especialmente a 
que diz respeito à iniciativa de garantir o vínculo do servidor em 
exercício de cargo em comissão nos casos em que, uma vez 
dispensado, não perca o seu vínculo em até 90 dias depois, caso seja 
novamente admitido. Assim, não perderia a garantia dos direitos 
adquiridos, tais como adicionais, biênios, qüinqüênio, adicional 
trintenário e outros. Ressalto a contribuição dos Deputados Sebastião 
Navarro Vieira e Ana Maria no tocante às regras de transição para as 
férias-prêmio, possibilitando a conversão em espécie daquelas 
adquiridas até 29/2/2004, tendo em vista que o próximo ano é 
bissexto; a do Deputado Gilberto Abramo, acolhendo a proposta que 
concede tratamento diferenciado aos Diretores de escola no tocante 
às regras do apostilamento, vinculando o direito ao término do 

-
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mandato das Diretoras; a do Deputado Dinis Pinheiro, para que a 
contratação por meio da CLT seja por prazo determinado e em 
situações específicas. Outras emendas da Oposição também foram 
dirigidas nesse sentido. Saliento também a contribuição do Deputado 
José Henrique, que garante ao servidor o vínculo com o Estado 
quando da aprovação em novo concurso público; a dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana, defendendo os interesses dos 
servidores da educação, outrora prejudicados por interpretações 
diversas no tocante ao direito à aposentadoria. Vale dizer que a 
Constituição dá o direito a qualquer servidor de se afastar dos 
serviços. Mas, como, às vezes, a publicação demora anos para 
acontecer, o Tribunal de Contas chegou a levantar dúvidas sobre esse 
tempo que o servidor permanece afastado, sem que a sua 
aposentadoria seja publicada. A emenda procura resolver essa 
questão. Tivemos também a contribuição do Deputado Antônio 
Andrade no tocante à Proposta de Lei Complementar na 26, que 
institui a avaliação periódica de desempenho, o que garante o 
procedimento mais adequado para a demissão por insuficiência de 
desempenho. Aquela emenda fala em duas avaliações consecutivas, 
ou três em cinco anos, ou quatro em dez anos, para acabar com 
aquela preocupação maior de haver uma perseguição de um servidor 
por outro. Cito também os Deputados Antônio Andrade e lvair 
Nogueira, que se empenharam para garantir o direito ao 
apostilamento, contando o prazo até 29/2/2004, seja o servidor 
exonerado ou não até aquela data, além da proporcionalidade, 
considerando o período adquirido em dias de exercício no cargo em 
comissão. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Bonifácio Mourão. Temos agora uma reunião da Comissão de 
Segurança Pública, em que estamos ainda analisando o projeto de 
criação da carreira de Agente Penitenciário. Esse projeto é muito 
importante para que os policiais militares exerçam a sua função não 
apenas nas penitenciárias, como também nas ruas, cumprindo o papel 
de polícia preventiva. 

Ressalto que não quis dizer que os avanços aconteceram apenas 
devido à Oposição. Disse que o pacote do Governador tinha uma 
característica muito preocupante do ponto de vista da reforma do 
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Estado, principalmente porque apontava a possibilidade da 
demissão de servidor. Não julgo a intenção do Governo, mas a lei 
abria brecha para que algum governo pudesse proceder à 
perseguição e a um processo de demissão em massa dos servidores, 
quebrando, portanto, a estabilidade. 

Ao mesmo tempo, quebrava o Regime Jurídico Único, visto haver 
possibilidade de contratação de celetistas para carreira permanente. 
Esses dois pontos e outros que apontamos, como a ausência clara da 
carreira dos servidores, causaram preocupação. Por isso nos 
colocamos contra - era tarefa da Oposição - de maneira mais 
radicalizada. Porém, não tenho dúvida de que, se os Deputados da 
base do Governo não tivessem questionado alguns pontos, não 
teríamos avançado. Una-se a isso a reação do funcionalismo público, 
em especial dos professores, por todo o interior do Estado, forçando o 
Governo a negociar. Isso fez mudar a essência do pacote. 

Se a promessa do Governo quanto à realização dos planos de 
carreira não for cumprida, não teremos avanço. Então, pela emenda 
acatada pelo Governo, todos os planos .de carreira obrigatoriamente 
têm de estar na Assembléia até 31 de dezembro. Ressalto o 
compromisso assumido ontem pelo Líder do Governo quanto ao plano 
de carreira da educação. O Governo trabalhará a fim de que, em 
agosto, o plano já esteja na Assembléia Legislativa. Como disse, 
sofrerá atraso somente se não houver avanço significativo nas 
discussões com o Sindi-UTE. Desde já faremos cobranças, porque, 
dentre todas as categorias, a educação tem necessidade premente do 
plano de carreira, visto o achatamento da remuneração com o último 
reajuste em forma de parcela de remuneração compensatória. 
Parabenizo V. Exa. por voltar a este debate, aliás, responsável pela 
convocação, pelo Governador, da Sessão Extraordinária em julho. 
Obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço. Aproveito sua última 
referência para lembrar também que, no projeto original do 
Governador, havia comprometimento de remessa do plano de 
carreira. A alteração deu-se para fixação do prazo com o qual a base 
de Governo concordou. A Mesa da Assembléia há de ser destacada, 
na pessoa do Presidente Mauri Torres, que, com muito equilíbrio, 
conduziu os trabalhos, bem como a Liderança do Governo, na pessoa 
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do Deputado Alberto Pinto Coelho. 

Ontem poderíamos ter feito este pronunciamento. Não desejávamos 
dizer que a Oposição quer assumir todas as alterações, 
aperfeiçoamentos. A base de Governo, por suas lideranças, 
aprofundou o trabalho, dialogando e melhorando sobremaneira o 
projeto. Todavia, ontem não houve possibilidade de Deputado da base 
do Governo falar, em razão do procedimento censurável, lamentável, 
de pequena, mínima representação do servidor. Na verdade, não se 
tratava de lideranças dos servidores. Os presidentes de sindicatos e 
demais lideranças acompanharam, do princípio ao fim, os 
aprofundamentos e os aperfeiçoamentos feitos no projeto. Logo, 
sabiam que tudo o que pôde ser feito no espaço de quase 90 dias se 
concretizou. 

Faço referência: (-Lê:) 
"Do Deputado Ermano Batista, no Projeto no 718, como relator, na 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no acolhimento 
de proposta de garantia mínima de recursos orçamentários para efeito 
de adicional de desempenho". 

Vale dizer que o orçamento para a folha de pagamento deste ano 
não pode ser inferior ao do ano passado. No mínimo, tem de ser igual, 
e assim por diante, para assegurar o pagamento dos adicionais de 
desempenho. Também é emenda da base do Governo. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Parabenizo V.Exa. pela 
lucidez de seu discurso, com o qual estamos plenamente de acordo. 

Se não houvesse boa intenção do Governador em mandar aquele 
projeto para esta Casa, não teria aceitado as modificações que 
apenas garantiram o que pretendia fazer, ou seja, não retirar direitos 
de ninguém, garantindo ao servidor todos os direitos adquiridos e os 
benefícios agregados. 

As modificações oferecidas tanto pela base de apoio quanto pela 
Oposição - uma grande maioria pela base - mostraram o quanto esta 
Casa contribuiu para o aprimoramento do projeto, não modificando a 
sua substância, mas corrigindo os textos para garantir o que o 
Governo pretendia. Não queria usar o baixo desempenho para demitir, 
e sim que o mau servidor fosse excluído. 

O que aconteceu aqui ontem à tarde foi briga interna dos sindicatos, 
porque seus legítimos representantes foram ouvidos pela base de 
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apoio e Oposição e apresentaram sugestões, que foram 
acolhidas. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte, Deputado 
Miguel Martini. 

Faço justiça também às lideranças de todos os partidos constituídos 
na Assembléia. Há aqui várias lideranças importantes, como o 
Deputado Sebastião Helvécio, amigo de longa data, e o Deputado 
Neider Moreira, companheiro da Comissão Especial da PEC no 48, 
que se reunirá hoje às 17 horas. 

Farei justiça também ao Governador Aécio Neves. Qualquer 
interpretação de que seu projeto podia dar origem a demissão em 
massa ou de que a CLT poderia ser abertura para um outro regime 
absorver totalmente o estatutário foi precipitada e errada. O espírito de 
todos os projetos era modernizar a máquina administrativa e avançar 
para uma gestão pública mais atualizada e eficiente, seguindo a 
abertura dada pela Emenda à Constituição Federal no 19, de 1998, 
qu~ objetiva a eficiência do serviço público. 

E isso que o Governador procura com seus projetos, e a Assembléia 
Legislativa está de parabéns, porque aperfeiçoou sobremaneira e 
buscou a melhor forma para os interesses do servidor público, sem 
fugir da essência do projeto do Governador. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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 as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 horas, às 14 horas e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 10a REUNIÃO ESPECIAL, EM 16/6/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Adelmo Carneiro Leão 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Federal Mussa Demes - Palavras 
da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Palavras do Sr. Fabrício 
Augusto Oliveira - Palavras do Sr. Milton Cláudio Amorim Rebouças -
Palavras do Sr. Ricardo Varsano - Palavras do Sr. Antônio Sérgio 
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Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -
Adalclever Lopes - Ana Maria - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lvair Nogueira -
Laudelino Augusto - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 8h45min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Deputado Federal Mussa Demes, Presidente da 
Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional; Antônio 
Sérgio Tonet, Procurador do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, representando o Procurador-Geral de Justiça, Nedens Ulisses; 
Milton Cláudio Amorim Rebouças, Vice-Presidente do Conselho de 
Política Tributária da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais - FIEMG; Misabel de Abreu Machado Derzi, Professora de 
Direito Tributário da Faculdade de Direito da UFMG; Ricardo Varsano, 
Diretor de Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada- IPEA; e Fabrício Augusto Oliveira, Professor da 
Fundação João Pinheiro. 

Registro de Presenças 
O Sr. Presidente - A Presidência registra as presenças dos Srs. 

Helder Valadares Moreira, Subprocurador-Chefe da Fazenda Nacional 
em Minas Gerais, representando o Procurador-Chefe, Sr. Cláudio 
Roberto Leal Rodrigues; Tadeu José de Mendonça, Consultor, 
representando a Associação Mineira de Municípios; e Fernando 
Matos, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias de 
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Defesa da Ordem Tributária. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 
Seminário Legislativo Minas na Reforma Tributária, com o tema 
"Sistema Tributário Nacional". 

Palavras do Sr. Presidente 
Uma urgente reforma tributária é exigência prioritária de todos os 

setores da sociedade. Já não é reivindicada apenas no âmbito 
político, empresarial ou acadêmico, mas ganhou o interesse de todo 
cidadão preocupado com os efeitos da atual crise econômica, sentidos 
não só na sua capacidade de consumo como na de sua própria 
sobrevivência. 

A distribuição da riqueza nacional é vista como uma das mais 
perversas do mundo, pela concentração de renda e do patrimônio. A 
desigualdade regional também vem sendo estimulada pela guerra 
fiscal entre os entes federativos. Por outro lado, a tributação excessiva 
sobre a folha de pagamento e o peso da carga tributária sobre as 
empresas que geram empregos têm prejudicado a competitividade 
brasileira no mercado internacional, bem como a modernização do 
nosso setor produtivo. 

A reforma tributária posta em tramitação pelo Governo Federal é, 
portanto, bem-vinda. Mas torna-se nosso dever contribuir para o 
aprimoramento da nova lei, ouvindo democraticamente as entidades 
representativas do povo de Minas Gerais, no interesse tanto do nosso 
Estado quanto do País. 

Para combater o desemprego, a informalidade, a queda da massa 
salarial e o empobrecimento de amplos setores das classes 
trabalhadoras, necessitamos sobretudo de eqüidade e justiça fiscal. 
Para que as empresas nacionais consigam novos investimentos e 
possam concorrer no mercado externo e globalizado, necessitamos de 
mudanças que desonerem a exportação. Tudo isso implica a 
participação da sociedade e dos entes federativos em um sério debate 
na correção de problemas entrevistos na proposta atual, visando ao 
seu aperfeiçoamento. Este torna-se, então, o grande objetivo do 
seminário Minas na Reforma Tributária. De nosso consenso, sairá o 
documento a ser enviado ao Governo Federal, ao Senado e à Câmara 
dos Deputados. 
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O aprimoramento do texto da proposta de emenda à 

Constituição, que altera o sistema tributário nacional, necessita de um 
foco maior sobre a promoção do equilíbrio regional, assegurando a 
efetividade do pacto federativo. Cada nível de governo, segundo a 
determinação constitucional, tem de ter garantida sua participação no 
montante arrecadado, que lhe permita autonomia econômica pelo 
compartilhamento das contribuições. É nesse sentido que nossa 
atenção se detém sobre certos pressupostos da proposta. Se temos o 
Imposto Territorial Rural - ITR - possibilitando que 25% dos recursos 
~eiam destinados ao Estado e outros 25% ao município, seu montante 
e mínimo diante da cobrança da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira - CPMF -, praticamente concentrada nos 
Cofres da União, de acordo com o texto apresentado. 

Em relação à Contribuição pela Intervenção no Domínio Econômico 
- CIDE -, destinada à melhoria da malha viária, defendemos que 25% 
d~ arrecadação sejam destinados aos Estados, evitando a difícil 
Situação dos Governadores, levados praticamente a suplicar junto ao 
Ministério dos Transportes por convênios que beneficiem as rodovias 
estaduais . 
. Ouanto ao ICMS, imposto até então de competência estadual, que 
Incide sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, 
Para se combater o quadro complexo de 27 legislações é proposta a 
Uniformização das alíquotas a serem estabelecidas pelo Senado 
Federal, dependendo de regulamentação por lei complementar. Os 
Estados, a pretexto de se evitar a guerra fiscal, passam a ser 
excluídos da definição dessas alíquotas. 

A reforma, em suma, não deve ser pensada apenas em termos de 
aumento da arrecadação para gerar recursos para a superação da 
crise atual. Ela precisa trazer uma contribuição definitiva para o 
equilíbrio do desenvolvimento dos entes da Federação, observando 
políticas e vocações regionais. O sistema tributário, nos novos 
moldes, deve ser primordialmente um pano de fundo para o 
crescimento e o desenvolvimento da Nação como um todo, mediante 
a desoneração da produção e favorecendo a inserção de nossa 
economia no grande mercado mundial, com aumento de empregos, 
investimentos e exportações. 
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Tenho toda a · - · 1 · o . conv1cçao de que desté seminário leg1s atJV • 

M1nas G · ' d . . ~raJs, pelos seus diversos segmentos aqui representa os, 
s~Jra ~mda na defesa de uma nova ordem tributária, saneando 
dJstorçoes e ap~imorando propostas que preservem o equilíbrio en~re 
os .Estados, a JUStiça social e o desenvolvimento econômico. MuJto 
obngado. 

Palavras do Deputado Federal Mussa Demes 
~xmos. Srs. Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa de 

Mmas Gerai~; Antônio Sérgio Tonet, Milton Cláudio Amorim 
Reb~u.ças, M1sabel de Abreu Machado Derzi, Ricardo Varsano, 
Fabnc1o Augusto Oliveira, Deputado Adelmo Carneiro Leão, Srs. 
Deputados, meus senhores e minhas senhoras, muita gente se 
pe~g~nta por que a reforma tributária, desejada por toda a sociedade, 
~ohcJtada por todo o País, até hoje não foi efetivamen:e 
lmpl.ementada. Imagino que isso aconteça porque os interesses sao 
efet1vam~nte conflitantes. O que é bom para o Governo Federal nem 
sempre ~ bom para os Estados, e o que é bom para os Estados nem 
sempre e bom para os municípios. 

Nos se~mentos privados, vemos que o que a indústria recla.ma.ne~ 
sempre e acompanhado pelo comércio. Por exemplo, a mdustn.a 
re~lama a exoneração nas importações e uma carga tributária maJs 
ba1xa. 

E o comércio sabe, o setor de serviços também, que, se isso 
~co_nte?er, muito provavelmente essa carga, que será reduzida na 
Jndustna, acabará fatalmente sendo acrescentada àqueles setores: 
comércio e indústria. Por isso talvez não tenhamos conseguido, 
apesar do grande esforço feito, que a proposta, submetid~ . à 
consideração da Câmara dos Deputados, chegasse ao Plenano, 
embora aprovada na Comissão Especial por maioria absoluta, 35 
votos contra 1 . 

Voltando no tempo, lembro o que fizemos por ocasião da 
Assembléia Nacional Constituinte. À época, a preocupação maior dos 
Estados e municípios brasileiros não era com a mudança do sistema, 
e sim com a repartição das receitas tributárias, altamente 
concentradas na União. Isso efetivamente aconteceu. Naquela época, 
tínhamos um Governo fragilizado. O Presidente Sarney não se elegeu 
através do voto direto, mas em razão de uma fatalidade: a morte de 
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Nacional Constituinte, que Tancredo defendia, concretizou-se. E 
quando uma Assembléia Nacional Constituinte podia tudo fazer e o 
Governo encontrava-se praticamente indefeso, redistribuímos a 
receita tributária, elevando de 14% para 21,5% e de 17% para 22,5%, 
respectivamente, a participação dos Estados e dos municípios nos 
fundos constitucionais circunscritos apenas ao Imposto de Renda e ao 
IPI. A partir de então, o Governo achou que o País ficaria ingovernável 
com a perda de receitas que lhe era imposta e passou a investir muito 
rnais na criação de tributos não partilhados, não sem antes retirar 
Participação significativa dos fundos ao criar a Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido. O que era efetivamente a Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido? Era uma redução da alíquota do Imposto de 
Renda, tributo partilhado, para pertencer exclusivamente à União, o 
que provocou uma redução nos fundos, em relação ao Imposto de 
Renda, de pouco mais de 20%. A partir daí, começou-se a criar e 
elevar as alíquotas dos chamados tributos cumulativos. Tivemos a 
criação da COFINS, inicialmente com alíquota de 0,5, hoje 3; a 
elevação de 0,2 para 0,65 do PIS. Na seqüência, criou-se o salário-
educação; a CPMF, num primeiro momento sob a forma transitória, 
agora já se propondo, em texto encaminhado ao Congresso pelo 
Presidente da República, que seja um tributo de natureza definitiva; e, 
rnais recentemente, a CIDE, que incide sobre os combustíveis. 

Se somarmos esses tributos de natureza cumulativa - apenas a CSL 
não é cumulativa , teremos uma arrecadação tributária 
exclusivamente da competência e pertencente à União de valor 
superior aos dois maiores tributos que tinha em 1988: o Imposto de 
Renda e o IPI, que hoje, somados, representam arrecadação inferior a 
PIS, COFINS, CIDE, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e 
salário-educação. 

Portanto, a União recompôs sua receita, mas invadiu de tal forma a 
competência que poderia ser dos Estados e dos municípios, que, com 
isso, tivemos uma elevação da carga tributária, que nos últimos oito 
anos foi de 28% para 37%, mostrando os primeiros resultados de 
2003 que, nesse período, já chega a 41 ,5%. Assim, a situação é 
altamente preocupante em relação à carga, porque o Governo Federal 
não pretende abrir mão dessa parcela de receita que hoje lhe é 
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assegurada,_ especialmente por entender que a estabilidade d~ 
~ceda . est~ na razão direta da satisfação de compromissos 
~nt~rnaclo~als, portanto, o superávit primário é absolutamente 
mdlspensavel para que as contas públicas sejam efetivamente 
fechadas. 
, ~uitos dizem que a proposta que se encaminhou ao Congresso é 
tlmld~ e menos abrangente do que a já apresentada na legislatura 
antenor e foi aprovada na Comissão Especial. De fato, é menos 
abrangente, mas fechamos por quê? Quando esse tipo de proposta 
chega ao Congresso Nacional, recebe uma quantidade muito grande 
de emendas - estimamos em 200 as emendas que estão sendo 
apresentadas por nossos companheiros, na Câmara dos Deputados, e 
0 p~azo se encerra amanhã, A partir desse momento, essas emen?as 
serao efetivamente analisadas pelo relator, que, ao cabo de 30 diaS, 
apresentará um substitutivo com o que imagina que de~a. ser 
aprovado, para, só então, ser submetido à votação pelo Plenano da 
Casa. Estamos, portanto, nessa fase. 

E quais são as grandes transformações que a proposta do Governo 
nos traz? Em primeiro lugar, a federalização da legislação do ICMS, 
com a uniformização das alíquotas por produto e, naturalmente, com 
um regulamento único a ser editado na competência dos Est~do~. 
Para a maioria dos especialistas, isso é uma invasão de compe~encl~ 
dos Estados e afeta o princípio federativo; entretanto, isso n?o foi 
assim entendido na Comissão de Constituição e Justiça da Camara 
dos Deputados, em que o texto foi aprovado na forma como 
apresentado. Portanto, essa fase, pelo menos no âmbito do Poder 
Legislativo, já está resolvida, e caberá à Comissão Especial saber se 
devemos ou não retirar da competência dos Estados o poder de 
legislar sobre um tributo que é manifestamente seu. 

A outra alteração importante no texto é a transferência do Imposto 
Territorial Rural - ITR - da União para os Estados. Imaginamos que 
isso ocorra porque à União não interessa a cobrança desse tributo; 
nunca mostrou vocação nem interesse em sua arrecadação, até 
porque, quanto mais produtiva se tornar a terra, menor será a 
arrecadação desse tributo, e a União parece só mesmo se preocupar 
com o aumento dessa arrecadação. 

Essa reforma deve ter um caráter de neutralidade, sem aumentar 
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n~m reduzir a carga tributária. O que eleva ou reduz a carga 
tnbutária não é a reforma, mas a fixação de alíquotas. Um imposto 
com muita capacidade de arrecadação não rende se a alíquota for 
baixa, e um imposto de capacidade menor, com alíquota elevada, 
Pode render muito mais. No texto, a União constitucionaliza a Lei 
Kandir, que trouxe prejuízo para os Estados, embora tenha trazido 
benefícios para o segmento produtivo. Desonera as exportações ao 
fa:z:er com que os produtos sejam vendidos a preço mais competitivo 
no exterior; todavia não o faz com a segurança e a clareza do texto 
aprovado na Comissão Especial na legislatura passada, porque está 
deixando para lei complementar a forma de fazer a desoneração do 
COFINS. É uma reforma que ainda necessitará de aperfeiçoamentos 
através das emendas apresentadas no Congresso. Ela foge à questão 
mais importante, a situação da mudança do benefício do ICMS para o 
Estado onde o bem for consumido, transferindo o benefício da 
a~recadação do tributo para os Estados onde o produto é vendido, 
diferentemente do que ocorre hoje, quando uma parte fica na origem, 
e a outra parte, no destino. Isso proporcionaria o desaparecimento do 
Parceiro da nota fiscal, que representa grande sonegação, 
Principalmente nos Estados produtores, e eliminaria a guerra fiscal, 
Pois, se o Estado não tem o que dar na origem, não poderia sustentar 
~m empreendimento que pretendesse atrair para seu território com 
Impostos arrecadados de outras empresas e outros contribuintes. 

Teremos mais 30 sessões para examinar essas propostas no 
Congresso, ao final das quais o relator, Deputado Federal Virgílio 
Guimarães, deverá submeter ao Plenário texto com o resultado de 
suas observações, para ser discutido e votado. 

Encerro minha exposição e estarei à disposição de todos no 
momento dos debates para dirimir dúvidas que possam surgir durante 
as próximas exposições. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Com a palavra, 
para sua exposição, a Profa. Misabel de Abreu Machado Derzi. 

Palavras da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi 
É um prazer participar deste seminário promovido pela Assembléia 

Legislativa. Na pessoa do Presidente, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, saúdo a todos os participantes e todas as autoridades que 
compõem a Mesa . 
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Estamos diante de uma proposta de reforma tributária enviada 

pelo ~~ver~o Federal ao Congresso Nacional, que pode ser critic~~a 
s?b vanos angulos. Os pontos mais importantes do sistema tributan? 
v1gent~ .n~ P~ís foram introduzi~os pela Proposta de E.m?~da a 
Const1tu1çao n 18/95. Desde entao, ainda antes da Const1twçao de 
1988, duas críticas foram levantadas: a forte concentração de 
r~cun;;~s nas. mãos da União e o caráter regressivo do sistema 
tnbutano nacional, ou seja, um sistema centrado sobretudo em 
impostos sobre o consumo, tributando com suavidade a renda dos 
economicamente mais fortes. A obra e as teses do Prof. Fabrício de 
Oliveira vão ao encontro dessas críticas. 

Com a redemocratização do País, começou-se uma 
desconcentração de recursos, coroada pela eminentemente 
democrática Constituição de 1988. Tão logo ela foi aprovada, 
começ_:>u-se o princípio inverso: a reconcentração de recursos sem a 
correçao do caráter regressivo do sistema. Mesmo sem uma gra~de 
reforma tributária, a União teve êxito por meio de pequenas alteraçoes 
da própria Constituição, do Fundo Social de Emergência, do Fundo de 
Estabilização Fiscal e, como bem lembrou o Deputado Federal ~u~sa 
Demes, por meio dos incrementos, especialmente das contribu1çoes 
sobre a receita, sobre o faturamento. A União concentrou novamente 
os recursos em suas mãos, e o sistema continuou regressivo. De 
modo que os ânimos se levantaram cedo para a reforma do sistema 
tributário. Vamos fortalecer o federalismo brasileiro, implementar uma 
justiça tributária, pelo menos no que tange à distribuição dos recursos, 
e pensar num sistema tributário para o desenvolvimento. 

Sob esses três aspectos é que estamos examinando o atual sistema 
que está sendo discutido no Congresso Nacional. A Proposta de 
Emenda à Constituição no 41/2003, enviada pelo Governo Federal, do 
ponto de vista dos Estados, dos municípios e de um federalismo à 
brasileira, é a melhor dos últimos anos. 

Mas não do ponto de vista do desenvolvimento produtivo. O projeto 
Mussa Demes, nesse ponto, com toda a sinceridade, era mais forte 
que o projeto enviado hoje pelo Governo Federal. Mas, como v~cês 
sabem e já foi noticiado, os Governadores e os Prefeitos se reum~am 
e obtiveram a promessa do Governo Federal de que não perdenam 
seus grandes tributos e sua receita. Isso, de fato, foi respeitado. De 
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tllodo que os Estados continuaram detentores do ICMS, que é o 
9rande tributo que os sustenta. Os municípios também não perderam 
0 ISS, que é essencial para sustentar as grandes capitais e os 
9randes municípios brasileiros. Por isso esse projeto tem alguma 
Chance de vicejar no Congresso Nacional, desde que, em minha 
0 Pinião, seja pontuado de algumas normas que evitem aperfeiçoá-lo. 
Apesar de ser o projeto mais harmônico do ponto de vista federativo, 
do ponto de vista do interesse dos Estados e dos municípios, ainda 
não é suficiente. Em relação à contribuição do cidadão, o projeto 
tllerece algumas rev1soes, especialmente no desenvolvimento 
Produtivo. Espero que a intervenção do Deputado Mussa Demes 
Possa auxiliar no seu aperfeiçoamento. 

Ouando dizemos que o projeto é favorável ao federalismo, não 
estamos dizendo que ele seja bom ou útil à democracia republicana. 
Te mos de entender uma coisa que vinha acontecendo há mais de 30 
anos entre nós. As Assembléias Legislativas de todos os Estados são 
fracas em relação ao ICMS, fraquíssimas, mesmo agora. São 
Praticamente inexistentes. Limitam-se a instituir o tributo repetindo as 
normas gerais das leis complementares. No que tange às intenções, 
os benefícios fiscais, os regimes especiais, são absolutamente 
ausentes. Tudo é feito por meio do CONFAZ: Executivos Estaduais 
com Executivos Estaduais. O ICMS é um tributo bandoleiro, à margem 
do princípio da legalidade. Mas esse não é um fenômeno que está 
Posto na Proposta de Emenda à Constituição no 41/2003. É um 
fenômeno da realidade nacional. 

Se os senhores me perguntarem se o federalismo está forte, se os 
Estados participam da feição do ICMS, digo que sim, participam ainda 
hoje. Mas as Assembléias Legislativas, não. Essa é uma outra 
questão. As omissões do passado estão se repercutindo agora. Na 
Constituinte mineira, perdeu-se a oportunidade de exigir que as 
mudanças do CONFAZ - como fizeram no Rio Grande do Sul -
tivessem de passar pela apreciação da Assembléia Legislativa. O 
resultado disso é que, hoje, quando se diz que o Estado perde, que 
não vai conceder isenção nem benefícios, as Assembléias 
Legislativas ficam incomodadas. Não sei por que elas reagem dessa 
forma, pois já não participavam disso. Esse é o problema. Quando se 
omite no passado, omite-se sempre. Os senhores têm de ver que isso 
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ja o~orreu em nosso País e que não é novidade De modo que 
rEegu amentos serão feitos no projeto com a parti~ipação de todos os 

stados. 

h 
0 n~sso Deputado já alertou para o fato de que no novo modelo, 
avera alíq t d' ' E . uo ~s lferenciadas. Mas, com os regulamentos, os 
xecutlvo.s reun1dos nacionalmente vão participar da classificação das 

mercadonas · . · · , ' ou Seja, qual va1 ser a mercadoria de alíquota ma1s baixa 
e qual. sera a mercadoria incluída na alíquota média. Isso será um 
mecan~smo de atuação dos Executivos Estaduais com outros 
Executivos Estaduais. Os Estados ainda não estão tão frágeis como 
se pensa. Mas as Assembléias Legislativas continuam tão frágeis 
~uanto antes. Essa é a primeira colocação que estou a lhes fazer. Por 
Isso, qu~ndo falo em federalismo, digo "força dos Estados". Não estou 
me ref~nndo, porém, ao federalismo aliado à democracia republicana, 
que e 0 federalismo ideal, porque tanto federalismo quanto 
de~ocracia significam liberdade. É a divisão territorial da autonomia e 
da liberdade. Isso é federalismo, por isso somos federalistas. . 

Nesse ponto, considerando a realidade nacional atual, o projeto 
envia~o ao Executivo é bom. Adota, na minha opinião, dois princípios 
que sao absolutamente corretos: o princípio que já está implementado 
na chamada Lei Kandir que é o princípio do destino para as 
e~portações, ou seja, mercados não integrados, e o princípio da 
ongem. 

Todas as exportações brasileiras sairão desoneradas. A cadeia de 
cr~d~tos, relativa às operações anteriores, será mantida. Esses 
cred1tos não serão estornados com tributação sistemática das 
importações. O princípio do destino é adequado para os mercad~s 
não integrados e assim funciona no mundo inteiro. Toda exportaçao 
sai, em to~os os países com os quais comercializamos, livre de 
impostos. E tributada pelo país importador para que os importad~s 
não entrem em situação privilegiada, vantajosa em relação à produçao 
nacional. Por isso é que se exige a incidência do IPI e do ICMS na 
importação. Como a produção nacional está sendo tributada com IPI e 
com ICMS, não é justo que os produtos importados, que saem livres 
de impostos do país de origem, estejam numa situação vantajosa em 
relação à produção nacional. A Lei Kandir já o fizera, e o projeto adota 
o princípio corretíssimo do destino para os mercados não integrados. 
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E:rn contrapartida, o projeto, em minha análise, adota também o 

princípio correto da origem, próprio dos mercados completamente 
Integrados, que é o caso nacional. No âmbito interno, atuamos com 
~ercado integrado. Não conheço nenhum outro mercado tão 
Integrado quanto o nosso, em que o ICMS seja de competência dos 
E:stados. Temos todos os outros Estados com seus mercados 
integrados, mas, nesse caso, o tributo, ou o IV A, ou um tributo similar 
ao ICMS, seria de competência da União. 

No caso do Brasil, sendo o tributo de competência dos Estados, o 
que deveria funcionar é o princípio da origem e não o do destino. Para 
o desenvolvimento produtivo, é o melhor sistema, porque na 
arrecadação não há interrupção da cadeia de débito e crédito. Não se 
?riam créditos acumulados, que existem na exportação, em que há 
Interrupção da cadeia de débito e crédito, porque não se tributa a 
Saída. Ficamos com o problema dos créditos anteriores para que 
estes sejam realizados pelo Estado, mantidos e devolvidos ao 
exportador. 

No âmbito interno, se adotássemos também o princípio do destino, 
teríamos o mesmo problema que há na exportação multiplicado por 
todas as operações interestaduais. Por isso, o princípio da origem é o 
rnais adequado para os mercados integrados. Para isso há várias 
técnicas. 

Dr. Ricardo Varsano teve a feliz idéia de pensar num processo de 
compensação das alíquotas reduzidas nas operações interestaduais, 
no princípio do destino. E pensou isso para que não houvesse 
interrupção da cadeia de débito e crédito. Essa idéia foi relativamente 
aproveitada no Projeto Mussa Demes. O relatório do Conselho de 
Impostos da França, de 2001, refere-se à sua invenção, Dr. Ricardo 
Varsano, no princípio da compensação, para que não haja interrupção 
do débito e do crédito. Mas ela tem seus problemas em razão da 
cultura nacional. Os Estados não têm o hábito de devolver os seus 
créditos. Não farão isso nas operações interestaduais. 

Na minha opinião, o sistema de compensação das alíquotas 
reduzidas deve ser mantido para não se criarem créditos nas 
operações interestaduais - sem dúvida -, mas não para passar a se 
fazer o recolhimento no destino. Posteriormente, terá de haver - e aí o 
Deputado Mussa Demes está coberto de razão - um sistema de 
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repasse do produto arrecadado nas operações interestaduais para 
os Estados consumidores ou os Estados de destino. 

O projeto merece revisões em vários pontos, especialmente no que 
tange ao desenvolvimento produtivo, pelo menos para que fiquemos 
em igualdade de competição com outros sistemas tributários 
existentes no resto do planeta. Do ponto de vista do federalismo, 
entretanto, o projeto parece-me ser, no momento, o que rnenos 
problemas criará para os Estados e municípios. Os Governadores e 
os Prefeitos podem dormir tranqüilos porque não perderão receita, 
mas as Assembléias Legislativas perderão poder. Sempre perderam e 
continuarão perdendo cada vez mais. 

Palavras do Sr. Fabrício Augusto Oliveira 
Cumprimento o Deputado Adelmo Carneiro Leão, as dernais 

autoridades da Mesa e o público. 
Vale, de início, ressaltar a relevância da iniciativa desta Casa, que 

abre portas para a sociedade se manifestar ou tentar influenciar na 
construção de um novo sistema tributário contemplado nessa 
proposta. Talvez não sejam portas importantes, mas, de qualquer 
forma, a sociedade poderá se valer das propostas que aqui serão 
discutidas. 

Depois da exposição do Deputado Mussa Demes e da Profa. 
Mizabel, ficamos limitados para fazer observações sobre a reforma. 
Discutirei, então, a estratégia que está por trás dessa reforma. 

No seu trabalho, o Prof. Ricardo Varzano entende o sistema 
tributário como um instrumento que deve ser ajustado para viabilizar o 
alcance de determinados objetivos. Assim também o entendemos. 

Há sempre uma lógica que preside mudanças tributárias e 
mudanças no sistema tributário. A lógica que presidiu a reforma 
tributária de 1965 a 1967 foi a do crescimento econômico, mas com 
exclusão. O sistema foi redirecionado para promover o crescimento 
acelerado a qualquer preço e terminou lançando o grande ônus da 
tributação sobre os ombros mais fracos. Na verdade, foi um 
crescimento que não incorporou, entre seus beneficiários, parcela 
significativa da população. 

Obviamente, um sistema que foi estruturado dessa maneira, 
transferindo e concedendo elevados subsídios e incentivos fiscais 
para o capital acabaria perdendo, a longo prazo, essa funcionalidade. 
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Foi o que acabou ocorrendo já no final dos anos 70, quando o 
País mergulhou numa profunda crise fiscal, da qual até hoje não 
conseguimos nos libertar. 

A lógica que presidiu a reforma de 1988 foi a da descentralização, 
em reação ao espírito centralizador que predominou durante o regime 
militar. 

Mas essa descentralização ficou incompleta, porque naquele 
período não se rediscutiu um projeto pactuado de encargos. Ocorreu 
uma descentralização das receitas, mas não uma descentralização 
dos encargos entre os entes federativos. 

A lógica dos anos 90 foi a do ajuste fiscal. A necessidade de 
construção de uma âncora fiscal imposta pela descentralização levou 
o sistema a ser ajustado permanentemente, mais ainda depois de 
1999 e depois do acordo celebrado com o FMI, para garantir a 
geração de superávits elevados e crescentes para o pagamento dos 
juros da dívida, visando manter estabilizada a relação dívida PIB, o 
que até hoje não se conseguiu. 

A lógica que deveria presidir a reforma apresentada pelo Governo 
Lula, de acordo com os compromissos programáticos de sua 
campanha, seria a do crescimento com exclusão, com redistribuição 
de renda. Mas, se penso nessa estratégia de forma mais ampla, por 
mais que me esforce por ler a proposta em discussão, não consigo 
identificar esse compromisso. Ao contrário do que se afirmava na 
campanha, essa proposta avança alguma coisa, mas é insuficiente 
para garantir o compromisso do crescimento com redistribuição de 
renda, conforme expectativa criada junto à sociedade. Atualmente, a 
política macroeconômica do Governo é intocável, porque até o 
momento nada mais é que uma continuação do Governo anterior. As 
reformas que poderiam aplainar os caminhos para o crescimento e 
para os objetivos de redistribuição de renda realmente não revelam 
que esse compromisso esteja sendo perseguido. 

Dado o pouco tempo que temos, gostaria de fazer algumas 
pontuações a respeito do conteúdo dessa proposta e do trabalho que 
deveria ser desenvolvido nos estudos temáticos aqui, para pressionar 
o Congresso a modificar algumas peças importantes dessa proposta, 
que, tal como está, é extremamente pobre. Muito mais feliz me sentiria 
em discutir a proposta cujo relator foi o Deputado Mussa Demes, 
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aprovada no final de 1999, na Comissão Especial, por 37 votos a 
1. Aliás, já se havia avançado bastante em termos do consenso para. 
aprovação daquela reforma. 

Na minha opinião, uma reforma que contemplasse a estratégia de 
crescimento com exclusão teria, em primeiro lugar, de retirar da. 
equação da reforma tributária o compromisso com a geração de 
recursos financeiros para o pagamento da dívida, o que é um grande 
obstáculo para uma reforma tributária. Não conseguiremos avançar na. 
modernização do sistema e colocá-lo nos caminhos da modernidade 
exigidos pelo processo de globalização e de integração dos blocos 
regionais, tornando-o um instrumento de justiça fiscal, enquanto essa. 
equação estiver travada pelo compromisso com o ajuste fiscal. Não há 
nenhuma irresponsabilidade por parte do Governo, que não 
renunciará a isso. Mas essa equação não pode estar travada. O foco 
da reforma tributária teria de ser deslocado do compromisso com o 
capital financeiro para o setor produtivo, abrindo as portas para a. 
promoção do crescimento econômico e da justiça fiscal. 

Portanto, o segundo movimento, uma vez modificada essa equação 
que deveria pautar as linhas da reforma tributária, seria avançar para. 
desobstruir os caminhos do crescimento e do emprego, procurando 
desonerar a produção, os investimentos, com mecanismos de 
incentivo às exportações, objetivando reduzir a alta vulnerabilidade 
externa da economia brasileira, que tem operado como trava para o 
crescimento econômico. 

Mudanças deveriam ser introduzidas para harmonizar as estruturas 
tributárias e adequar o sistema às exigências do processo de 
globalização. Alguns pontos que deveriam ser tratados não foram 
contemplados. 

Como há vários compromissos com o pagamento de juros da dívida 
e geração de superávits primários, que não podem ser abandonados, 
a reforma deveria ter um compromisso com o princípio da neutralidade 
impositiva de não elevar a carga tributária. Isso seria fundamental, 
porque a nossa carga tributária é sufocante; amarra os esforços e 
inibe os investimentos. Medidas para desonerar a produção, o 
investimento, as exportações e o emprego deveriam ser adotadas. 
Medida importante que consta no Projeto Mussa Demes refere-se à 
equiparação da incidência de impostos e contribuições sociais do 

-

.._---~----' 



1081 
produto nacional ao importado, com o objetivo de lhe dar maior 
competitividade. Essa proposta não trata disso. 

Deveriam também ser eliminadas as distorções de incidência de 
impostos que penalizam mais os setores de trabalho intensivo que os 
setores de capital intensivo, com o objetivo de incentivar a geração de 
emprego, além de medidas para fortalecer o mercado interno, através 
de melhor redistribuição da carga tributária entre os membros da 
sociedade. 

Todas essas medidas apontadas não foram tratadas, ou são 
insuficientemente contempladas na Proposta de Emenda à 
Constituição n° 41/2003, que está em discussão. O mais grave, por 
todas as simulações feitas por institutos, é que a proposta abre 
espaço para a elevação significativa da carga tributária. A nossa carga 
tributária dá de goleada na dos Estados Unidos, na do Japão e já 
começa a fazer inveja a alguns países europeus, sem que o Estado 
retorne à sociedade o pagamento desses tributos, por meio da oferta 
de melhores serviços públicos. 

O sistema, com o compromisso de melhorar a estrutura da 
distribuição de renda, teria como resultado a incorporação de amplos 
segmentos da sociedade ao mercado de consumo, com o 
fortalecimento do mercado interno. Isso é fundamental, do contrário o 
sistema termina operando como instrumento de concentração 
dinâmica de Renda. Para isso, deveria contemplar-se alguma revisão 
do Imposto de Renda. Mas não a que vem sendo sinalizada pelo 
Governo, a revisão do imposto de renda "a posteriori", que certamente 
representará nova paulada na classe média. Teria de revisar de forma 
bem mais ampla e abrangente o Imposto de Renda, mas ele não é 
tratado na proposta. Seria necessária a instituição de um imposto 
sobre patrimônio mais efetivo, e não apenas a promessa de que o 
imposto sobre venda de fortuna será criado e também não nas 
mudanças que são realizadas em impostos marginais, como ITBI, 
imposto sobre herança, e o próprio ITR. Essas mudanças são 
insuficientes para modificar o perfil da carga tributária. Uma carga 
tributária em que os impostos indiretos e as contribuições sociais 
respondem por 70% ou mais da arrecadação não é um sistema 
comprometido com os princípios da justiça fiscal. Portanto, é 
necessário introduzirem-se mudanças nesses impostos, como uma 
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revisão mais ampla para melhorar o perfil da distribuição da carga 
tributária, porque não vai ser a redução da aliquota do ICMS sobre 
produtos de cesta básica, de 7% para 5%, que vai contribuir para isso, 
nem o chamado Imposto de Renda Negativo ao Programa de Renda 
Mínima, que não tem recursos definidos para o seu financiamento. A 
sua viabilização pode até exigir uma elevação da carga tributária, 
caminhando no sentido contrário ao que estamos falando. 

Por último, é indispensável a revisão do modelo federativo para 
viabilizar uma reforma mais profunda e mais justa. Novamente, foge~ 
se dessa questão para não levantar conflitos e alcançar consenso ern 
relação a uma proposta que me parece extremamente pobre. Neste 
caso, teriam que ser redefinidas as competências dos entes 
federativos, a repartição das receitas e negociada a distribuição dos 
cargos para se poder fazer uma divisão de recursos de acordo com as 
necessidades de gastos orçamentários. Qualquer reforma a ser feita 
termina esbarrando nessa questão, sobre a qual não vou mais me 
estender, mas um ponto importante seria a recriação de mecanismos 
de cooperação intergovernamental, no estilo do FUNDEF, da emenda 
da saúde recentemente criada para abrir caminho para recompor, 
através da articulação desses municípios, a capacidade de os entes 
federativos contribuírem para os investimentos públicos necessários 
para um novo ciclo de desenvolvimento. Sem o enfrentamento dessas 
questões a reforma tributária não vai gerar os resultados que têm sido 
apresentados como a redenção do País. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Milton Cláudio Amorim Rebouças 
Sr. Presidente, componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, o tema que vamos abordar é a desoneração da produção 
do investimento e da exportação. Mas, antes, vamos apresentar uma 
história da tributação no Brasil. 

Era uma vez um país que resolveu desenvolver-se 
sustentavelmente. Conclamou seus cidadãos para que assumissem 
uma absurda carga tributária cujo produto seria destinado a incentivar 
a produção, o investimento e a importação. Com isso, .pretendia-se 
obter um aumento da atividade econômica mais geração de 
empregos. E esse aumento da atividade iria produzir maior receita 
tributária. 

O Estado, com as suas burras cheias de dinheiro, reduziria, então, 

-
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essa carga a patamares razoáveis, e aquele excesso de 
tributação anterior geraria um recurso social que causaria uma 
diminuição da miséria, o elemento gerador da violência e de todos os 
seus malefícios. Isso feito, viveram felizes para sempre. 

Alguém acreditou nessa história? Não, porque ela não existiu, salvo 
a sua primeira parte, porque vivemos com uma enorme carga 
tributária. Segundo a última informação, ela é 41% do PIB - por 
coincidência, o mesmo número da proposta de emenda à 
Constituição. Essa enorme carga tributária veio crescendo em cada 
alteração do sistema tributário. Deputado Mussa Demes, não é a 
alteração do sistema tributário que aumenta o imposto, mas dá o meio 
para que ele cresça. A cada alteração, com o nome que quiserem, 
seja de mudança, seja de ajuste, seja de novidade, seja de 
implementação, seja de minirreforma ou seja até de reforma, todas 
elas trazem embutido, como uma salvaguarda, como uma segurança, 
seja para a Receita Federal, seja para a Receita Municipal, seja para 
a Receita Estadual, um paliativo. Se não der certo, utilizaremos esses 
e esses instrumentos, e a carga tributária estará preservada, seja até 
por compensação. Ou alguém acredita que essa reforma, do jeito que 
está, trará alguma redução da carga tributária? Se há alguém que 
acredita, deve também acreditar na história que contamos no 
princípio. Infelizmente, ele estará incorrendo em ledo engano. 
Primeiro, porque não estamos diante de uma reforma. Já foi dito isso 
aqui. Diria, no máximo, um remendo. Segundo, não se vislumbra 
redução, mas sim um aumento graúdo do gravame fiscal. Se não é 
reforma, o que temos nessa proposta apresentada? Temos, sim, um 
conjunto de alterações que visam, na sua grande maioria, a resolver 
problemas dos entes tributantes, procurando proporcionalizar ou 
viabilizar um acertamento com o aumento da carga tributária. Seria 
tributar mais, tributando a todos, sem reduzir no geral. Não temos a 
procura de um sistema mais dinâmico, mais flexível e moderno, com o 
abrandamento do peso específico sobre aqueles que já pagam. Não 
se cogita - e isso é o mais importante - um alargamento do princípio 
da não-cumulatividade. 

Nessa proposta, vemos uma castração do princípio ou, que não seja 
princípio, da forma de tributação não cumulativa, porque retira a 
garantia constitucional e remete a não-cumulatividade para a lei 
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complementar, quando não remete para a lei ordinária. E, se freio 
não se colocar, a não-cumulatividade acabará sendo uma lei delegada 
para alguém fazer essa não-cumulatividade e, então, teremos não-
cumulatividade por registro de caixa: faltou dinheiro, tira isso da não-
cumulatividade; sobrou dinheiro, acrescenta aquilo na não-
cumulatividade. Como sabemos que para o Estado nunca sobra, 
estaremos tendo sempre exclusões da não-cumulatividade. 

Mas se não é reforma o que é essa proposta? Ela se resume e111 
sete itens. Em primeiro lugar: consome 50% dela. Federalização do 
ICMS para evitar a guerra fiscal, todos os Estados amarrados para 
todos tributarem mais, sem medo do outro. Isso vai simplificar a 
legislação? Sim, em vez de termos 27, teremos 1. Em segundo lugar: 
grandes fortunas. Simplificou-se a tributação, agora é lei ordinária. 
Mas colocou-se um entrave para verificar se essa fortuna é produtiva, 
ou basta ter a fortuna? Teve a fortuna, paga-se? E se ela for 
destinada a objetivos sociais e econômicos? Fica para a lei. Mas 
vamos ver a lei com olhos de caixa. ITBI: permitiu-se a alguns 
municípios uma tributação ainda mais extensiva e abrangente. ITR: 
estadualizado, mas com legislação federalizada. Não teremos guerra 
fiscal. COFINS: não cumulativo. Mas para que a previsão 
constitucional? Se é não cumulativo, nos termos da lei, não precisava 
nem ter-se colocado na Constituição. CPMF: agora perene. E não 
sendo um imposto regulatório, fica liberado ao Executivo aumentar e 
diminuir. Com base em quê? No caixa. Faltou dinheiro, aumenta-se; 
sobrou dinheiro, diminui-se. Será que sobrará dinheiro para diminuir-
se? 

E, por último, a contribuição substitutiva, incidente sobre a folha de 
pagamento ou substitutiva da folha de pagamento. Mas já existe 
contribuição sobre o faturamento, o que se permitiu foi a criação de 
mais uma, ou seja, além da contribuição social sobre a receita ou o 
faturamento, agora teremos, também, a contribuição substitutiva. E 
não imaginem que será de forma diferente, porque ela está prevista 
em ponto diverso. 

Senhores e senhoras, a Constituição tem de garantir direitos. E o 
direito que se pretende seja garantido é a não-cumulatividade sobre 
todos e para todos os tributos que incidam sobre receita ou 
faturamento, até mesmo sobre a CPMF. 
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A CPMF será compensada com o quê? Com os demais tributos 

federais. E, diria mais, chegaria ao absurdo de propor uma CPMF 
estadual. E aqui estou propondo aumento de tributo? Não. Proponho 
que se vá até a economia informal, que não paga impostos estaduais, 
mesmo que federalizados, dela puxando uma tributação. E aquele que 
já paga poderá compensar com os tributos estaduais que está 
pagando. Então, quem não paga passará a pagar. E quem paga não 
terá aumento de carga, porque poderá efetuar a compensação. 

Mas que não cheguemos a esse extremo - e acho que nem 
devemos -, porque o que acontecerá é que não se dará 
cumulatividade e teremos mais tributos. O que se pretende é que a 
Constituição garanta para todos os tributos a não-cumulatividade. Mas 
não-cumulatividade exige controle. As empresas serão mais 
sobrecarregadas de obrigações acessonas, terão custos 
administrativos de controle. E como fica a pequena empresa, que não 
dispõe de recursos para bancar isso? Deve haver, paralelamente, 
possibilidade do pagamento por estimativa, mediante opção do 
contribuinte, e não obrigação do contribuinte. Ele não tem, 
economicamente, condição de fazer o controle real, tem a opção de 
pagar por uma forma estimada, sendo que esse pagamento estimado 
não irá provocar a perda do direito de crédito na operação 
subseqüente. Esse é o ponto a ser garantido. 

Pergunta-se: o número de tributos foi reduzido? Não. Permaneceu o 
mesmo abuso de mais de 50 tributos para uns, mais de 60 para 
outros. Houve simplificação pela fusão do ICMS, do IPI e do ISS? 
Não. Foi inibida a atividade criativa do Estado de gerar novos tributos, 
por ampliação da CIDE, ou seja, quando é necessário fiscalizar a 
atividade "x", cria-se uma CIDE para gerar receita para aquela 
atividade? E todos os outros impostos, a que se prestam? Eles não se 
prestam. Foi reduzido, criado ou determinado que o Imposto de 
Renda, ao invés de ser informado pelo princípio da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, tinha de ser geral, uniforme e 
progressivo, e não apenas informado. Isso também não foi verificado. 
O que temos, então, dentro dessa proposta de reforma? Aumentá-la 
para que abranja, com generalidade e universalidade, a não-
cumulatividade e a progressividade, observando os conceitos da 
finalidade social e econômica da propriedade. Muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Ricardo Varsano 

Exmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão, coordenador do debate, 
Srs. componentes da Mesa, demais participantes, inicialmente queria 
demonstrar minha satisfação em estar aqui para conversar um pouco 
sobre mais essa tentativa de se fazer uma reforma tributária. 

O objetivo do seminário é discutir a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 41, recentemente entregue ao Congresso pelo 
Presidente Lula. Não vou falar exatamente sobre aspectos da 
proposta de emenda à Constituição, assunto que podemos abordar ao 
longo do debate, mas gostaria de ressaltar duas coisas, inicialmente. 
Em primeiro lugar, excluir alguns pontos que não podem ou não 
devem ser discutidos aqui, por não serem contemplados na proposta 
de emenda à Constituição. Em segundo lugar, mostrar o contexto 
fiscal e econômico em que se realiza essa reforma tributária, o que é 
muito importante, pois ela não se realiza no vácuo; depende do que se 
queira fazer com os tributos. Ao final, falarei um pouquinho sobre os 
impostos indiretos, que foi o dever de casa que me passaram para 
este seminário. 

Como bem disse o Deputado Mussa Demes, a proposta de emenda 
à Constituição e a emenda em si não contemplam fixação de 
alíquotas, de modo geral. Portanto, não há razão para se discutir 
carga tributária nesse nível. É claro que pode haver uma ou outra 
sinalização, na própria proposta de emenda à Constituição, de 
aumento ou redução de carga, mas esta será fixada em lei ordinária, 
quando se definirem as alíquotas. 

Quanto à questão de eqüidade, levantada pelo Prof. Fabrício, muito 
pouco pode ser feito em nível constitucional, e penso que esse pouco 
está sendo feito pela Proposta de Emenda à Constituição n° 41, até 
exageradamente no caso do ITBI, que não deve visar à redistribuição, 
pois é apenas um imposto sobre transações imobiliárias. Mas o pouco 
que pode ser feito está sendo feito nessa proposta de emenda à 
Constituição. Quanto ao restante, a eqüidade é importante, sim, mas é 
uma discussão para legislação complementar e ordinária, não para 
âmbito constitucional. 

Em nível constitucional, temos de discutir, sim, como bem lembrou o 
Prof. Fabrício, a questão do pacto federativo. Acho, porém, que a 
discussão ainda está um pouco crua e vai levar muito tempo. De 
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modo que, se formos fazê-la agora, nessa proposta de emenda à 
Constituição, vamos deixar de fazer o essencial, que é proceder a 
uma reforma visando a melhorar a competitividade na economia 
brasileira. Esse, então, é o ponto fundamental que temos a fazer com 
essa reforma e que vou discutir um pouco mais adiante. 

Em relação ao contexto fiscal em que se realiza essa reforma, há 
cerca de 20 anos, ou seja, desde o início da década de 80, estamos 
vivendo uma longa crise fiscal, que teve como origem, em primeiro 
lugar, uma concessão desenfreada de incentivos fiscais, que ocorreu 
no final da década de 60 e na primeira metade da década de 70. Em 
segundo lugar, houve a crise de financiamento internacional de 1979, 
com as taxas de juros internacionais indo para o espaço, enquanto 
estávamos com uma dívida externa elevada - havíamo-nos endividado 
bastante. Em terceiro lugar, houve gastos exagerados, que nunca nos 
dignamos de cortar, exceto, talvez, nos últimos dois anos; agora é que 
estamos tentando eliminar o possível dos gastos. 

Na Constituição de 1988, essa crise fiscal, que já vinha desde o 
início da década, acabou por se concen~rar na União, porque houve 
uma desconcentração dos recursos tributários - Estados e municípios 
passaram a ter mais recursos disponíveis, e a União menos -, e não 
houve, por outro lado, uma descentralização de encargos que fosse 
pactuada e ordenada pela própria Constituição. Com isso, o que 
ocorreu ao longo da década de 90 foi uma reação pesada da União, 
em primeiro lugar reduzindo o esforço que fazia na arrecadação dos 
principais impostos - IPI e Imposto de Renda -, que são de razoável 
qualidade, passando a visar mais às contribuições sociais - essas, 
sim, segundo a Constituição, fontes exclusivas da União. Então, 
concentrou-se a União, em vez de em IPI e Imposto de Renda, em 
Contribuição Social sobre o Lucro, que é um substituto para o Imposto 
de Renda, em tributação cumulativa - PIS, COFINS, CPMF -, enfim, 
nas contribuições sociais que não eram repartidas com Estados e 
municípios. O PIS e a COFINS representavam, ao final da década de 
80, algo em torno de 6% da arrecadação total do País; em 2000, 2001 
e 2002, PIS, COFINS e CPMF - uma invenção da década de 90 -
representaram nada menos do que 18% de nossa carga tributária. 

Nenhum país do mundo que queira se lançar em comércio 
internacional pode se dar ao luxo de ter 18% de sua carga vindo de 
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tributos cumulativos. 

0 segundo problema é que a carga tributária que desde a década 
de 60 · h ' ' · · d ' vm a num patamar de 25% e assim se manteve ate a deca a 
de BO, com a estabilização da economia cresceu para 29% e, desde 
1. 999• deu um .salto para 36%. Estamos ~uito próximos da capacidade 
fl~cal da sociedade brasileira e dificilmente teremos uma carga 
trrbut~ria maior. Por outro lado, 'nossa situaÇão fiscal não permit: 
redu~lr essa c~rga. Em particular, a carga tributária líqui?a e 
~elatl~amente ba1~a, porque a carga de transferência ao setor prrvado 
e multo elevada. E preciso sustentar essa carga de transferência e ter 
re.cu.rsos para atividades públicas, como investimentos em obras 
publrcas, política social; assim a carga continuará elevada por algum 
tempo. O problema é melhorar a carga tributária através de alguma 
reforma. 

_um e.rro f~ndamental de avaliação ocorreu em 1999 e 20?0, ~~i~ 
nao ex1ste Incompatibilidade entre ajuste fiscal e reforma trrbutarra, 
pelo contrário, pode até havê-la em curto prazo, mas em longo praz_o, 
sem uma reforma que melhore a qualidade do sistema tributário, nao 
conseguiremos manter o nível de carga tributária atual. 
~o lado econômico, duas mudanças importantes ocorreram na 

decada de 90: abertura da economia com integração regional pelo 
MERCOSUL e o Plano Real com estabilização em 1994. Muda 0 

ambiente em que os impostos devem atuar. Com a estabilização 
~conômica, impostos que eram distorcidos, com os quais ninguém se 
Importava, pois os efeitos da inflação eram mais graves, passam a ser 
importantes. Com a criação do MERCOSUL e a discussão da ALGA, 
já não há total soberania fiscal da economia fechada. É preciso 
curvar-se às práticas internacionais, não é possível tributar fluxos de 
capital nem os negócios muito diferentemente do que fazem outros 
países. Isso é típico de economia aberta. Se o fizermos, 
espantaremos os investimentos. Não se podem tributar exportaçõe~, 
como no passado. Deve-se assegurar que no mercado interno haja 
igualdade de competição entre produtores nacionais e estrangeiros. A 
eficiência produtiva deve ser mantida, os impostos não podem 
distorcer a locação e a localização das empresas, nem estimular 
atitudes dos agentes econômicos que não estejam de acordo com o 
melhor em termos econômicos. É nesse novo padrão que os impostos 
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estarão funcionando, principalmente os impostos diretos. 

Hoj9, metade da carga tributária do Brasil é tributação indireta. 
~~ses impostos podem ser classificados em três grupos: o primeiro 
sao aqueles que têm incidência única: os impostos de importação e 
exPortacão o IOF e a CIDE sobre o petróleo. São instrumentos de 
política 'e, ~e bem usados, não teremos problema algum. A CIDE é 
Invenção recente e visa simplesmente à arrecadação. Na verdade, é 
u~ tributo sobre um insumo e acaba se incorporando às exportações, 
cnando uma vantagem competitiva no mercado interno, para países 
que tnandam seus produtos para cá e não têm esse tipo de tributo. 
Feliztnente, a Europa e os Estados Unidos têm. Por isso, não temos 
~Uitos problemas de competição. Mas, de qualquer maneira, a 
tnbutacão de insumos é um mau tipo de tributação. 

O segundo são os chamados impostos cumulativos, que incidem em 
cada etapa do processo de produção e comercialização: a COFINS, o 
PIS até o final do ano passado, agora já não é mais, a CPMF e o ISS 
municipal. Na minha opinião, eles são a maior praga tributária do País. 
~rn seu substitutivo, o Deputado Federal Mussa Demes propunha total 
erradicação desses impostos. Não vou tão longe, até aceito a CPMF 
corno razoável, desde que seja tributada na pessoa física, mas 
funcione como imposto mínimo na pessoa jurídica. Os tributos 
cumulativos criam problemas para as nossas exportações, pois estão 
~rnbutidos nela. Aí vêm as leis tentando, de alguma forma, mitigá-lo. 
As vezes acabam até criando subsídios à produção, que podem ser 
contestados na OMC. Tributam-se bens de capital, coisa que não 
Podemos fazer se quisermos crescer; cria-se competição desigual 
entre produtores devido a diferenças de tributação para um mesmo 
Produto, independentemente de diferenças no método de produção; 
estimula-se a integração vertical, a não-terceirização de atividades, 
que tnuitas vezes é importante, uma vez que, se fizer o serviço dentro 
da minha própria empresa, tenho menos carga do que se contratar 
Pessoal de fora. Além disso, modificam-se, não intencionalmente, 
Preços relativos e não se permite a harmonização internacional dos 
nossos impostos. 

O t9rceiro grupo são os impostos sobre valor adicionado: o ICMS e o 
IPI, que já são tão complexos que muita gente nem os reconhece 
corno sendo assim. Muitas vezes encontramos propostas para a 
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criação de um IVA para o Brasil. As pessoas não se dão conta de _ 
que 0 ICMS e o IPI são um IV A, pois estão tão distorcidos em relaçao 
ao IVA de outros países. Temos de s·rmplificar esses impostos. p· . ~ nmerro, acabar com as 28 legislações diferentes sobre o lmpos 
s~br~ o Valor Adicionado, uma para o IPI e 27 para os Estado~ ~ 0 

Drstnto Federal, e tentar fazer uma legislação nacional unrca. 
Particularmente acho que os Estados deveriam ter alguma liberdad~ 
par~ legislar sobre suas especificidades locais, do que uma ler 
nacronal não pode dar conta. Os Estados também têm de ter alguma 
liberdade para a fixação de suas alíquotas. Essa é a essência do 
federalismo. Não faz sentido um federalismo em que todos os Esta?os 
arrecadam a mesma coisa com a mesa alíquota, não podendo frxar 
seus orçamentos. 

Outra questão com relação aos impostos sobre o valor adici.o~~do é 
a de cumulatividade. Primeiro, porque existe o chamado enterro de 
crédito físico . 
. No creditamento do imposto, somente os bens dos insumos q~e .se 
rncorporam aos bens é que têm direito a crédito. A energia eletn~a 
gasta no escritório, por exemplo, não gera crédito hoje em dra. 
Créditos de imposto acumulado, principalmente pelos exportadores, e 
não reembolsados pelas administrações fiscais, são outro problema. A 
tributação de bens e capitais - refiro-me ao IPI - é outro problema. 

Enfim, temos uma série de problemas, e o principal deles, no caso 
do ICMS, é a questão da tributação do comércio interestadual. Como 
já foi citado pelo Deputado Mussa Demes, temos o problema do 
passeio da nota. Esse problema só será eliminado se adotarmos ~ 
tributação na origem. Temos um problema de guerras fiscais que so 
pode ser resolvido se adotarmos a tributação no destino. Temos a 
redistribuição não intencional de receita entre Estados, com um 
Estado arrecadando e outro tendo de conceder o crédito, e acaba não 
concedendo, como é o caso de exportações que compram insumos de 
outros Estados. Também só podemos resolver isso com o princípio do 
destino. Enfim, a melhor solução para esse caso seria a adoção de 
tributação na origem e, ao mesmo tempo, a adoção do princípio de 
destino. Ou seja, resolver que aquela arrecadação pertence ao Estado 
de destino e por algum processo, seja ele contábil ou administrativo, 
fazer a transferência dos recursos do Estado de origem para o Estado 
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de destino. 

Eram esses os pontos que eu queria levantar. Evidentemente, nem 
todas são tratados na proposta de emenda à Constituição, e podemos 
discuti-los em nosso debate. Obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Sérgio Tonet 
Exrno. Sr. Presidente desta reunião e coordenador dos debates, 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, na pessoa de quem saúdo todos os 
Deputados Estaduais presentes a este debate; Exmo. Sr. Deputado 
Federal Mussa Demes, que nos honra com sua presença em nosso 
Estado; saúdo as demais autoridades que ilustram este debate, na 
Pessoa da nossa publicista e tributarista Ora. Misabel Derzi, a quem, 
sem favor nenhum, a República continua devendo uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal; senhores advogados e Defensores 
Públicos; senhores representantes do Fisco federal, estadual e 
~.unicipal; acadêmicos de direito que freqüentam este congresso; 
Inicialmente gostaria de parabenizar a iniciativa da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela realização deste debate, 
que está sendo considerado um dos mais importantes entre aqueles 
realizados fora do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, quero 
agradecer o convite feito ao Ministério Público para dele participar. É 
uma honra para nossa instituição participar de tão importante conclave 
ao lado de ilustradas autoridades especialistas na matéria. 

O tema que foi conferido para que fizéssemos a exposição está 
relacionado com a capacidade contributiva - A Contextualização da 
Capacidade Contributiva na Reforma Tributária e, mais 
especificamente, em relação aos chamados impostos indiretos. Todos 
sabem que o imposto indireto é aquele cuja carga tributária é 
suportada pelo tomador do serviço, pelo sujeito que compra a 
mercadoria ou o produto, e não pelo prestador do serviço, pelo 
comerciante, ou pelo industrial. Por esse fenômeno, o contribuinte de 
direito recolhe o tributo ao Fisco, mas, por um mecanismo, repassa 
esse tributo ao consumidor final. Já o princípio da capacidade 
contributiva, da forma como foi estruturado pela Constituição Federal, 
no § 1 o do art. 145, seria aplicável apenas aos impostos diretos, e não 
aos indiretos. 

A Constituição declara que, sempre que possível, os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade 
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econ?mica _ou contributiva do contribuinte. Há entendimento de 
que l~so nao seria possível nos impostos indiretos. O princípio da 
cap~cldade c~nt~ibutiva é um fator de realização de justiça social, que 
~sta atrelado 1nt1mamente ao princípio da proibição de confisco e da 
Isonomia tributária. Temos de relacionar esses dois temas no conte.x~o 
da ~eforma e f?zer s~gestões, críticas e elogios ao sistema tri~utano 
nacional e, ma1s precisamente, à reforma que se pretende realizar no 
Congresso Nacional. 

Já foi dito aqui que nosso sistema tributário nacional talvez seja um 
dos _mais i~ju~tos, perversos em todo globo. Essa injustiça es5á 
rela~1o~ada mt1mamente com o grau de miserabilidade da popu~açao 
bras1le1ra. Talvez aqui haja um dos maiores níveis de concentraçao de 
r~nda~ exist~n~e~ no globo. Como já acentuam alguns estudos,_ essa 
Sl_tuaça~ esta mt1mamente relacionada com a forma preferencial da 
tnbutaç~o indireta, cujo tributo, na prática, é suportado pelo 
consum1dor, pelo contribuinte de fato, normalmente, o cidadão comum 
que c~mpra a geladeira, a bicicleta, arroz, feijão; que não te_m 
co~hec~mento desse debate, não participa dele, não comparece as 
un1vers~dades, aos debates no Congresso Nacional e não sabe da 
ext~nsao da carga tributária que recai sobre ele. 

Smto que essa reforma - isso já foi dito aqui por quase todos os 
debatedores - não trata a matéria de forma aprofundada. O debate no 
Congresso tem sido sério, mas a reforma, como foi dito pelo Deputado 
e Prof. Mussa Demes, é aquela possível, em um ambiente político que 
se instala entre contribuintes, agentes públicos, empresariado e tudo 0 

mais. 
O que sinto é que há uma espécie de acordo tácito entre 

contribuintes de direito e Governo quanto à manutenção desse e~tado 
de coisas. A manutenção da tributação preferencial pela via ind1r~ta, 
chamada "tributação dos inocentes", é repassada para as cade1as 
seguintes até desaguar no consumidor final. Dessa forma, o Governo 
mantém ou aumenta, como foi dito aqui, sua arrecadação a todo 
instante, pela da ampliação das bases de incidência. 

Por outro lado, o contribuinte de direito e os empresários conseguem 
transferir para as cadeias seguintes aquilo que desembolsa, e que, via 
de regra, já lhe foi repassado pelo adquirente das mercadorias, bens e 
serviços, na nota fiscal, no preço do produto. 
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Desse modo, vejo que a reforma não privilegia o princ1p1o da 

caPacidade contributiva, que foi colocado pelo legislador constitucional 
corno limitação constitucional para tributar. Não se trata, como ocorria 
nas Constituições anteriores, de um mero princípio programático, 
corno já acentuou em seu livro a Profa. Misabel Derzi, mas com uma 
força vinculante e obrigatória. O cidadão deve exigir que esse 
Princípio seja cumprido, inclusive já na reforma em andamento. 

Vejo que essa arrecadação preferencial, que em alguns estudos 
supera a marca de 50%, dita aqui anteriormente pelo Dr. Ricardo, e 
Chega a 2/3 da tributação, pode ser revertida se houver uma decisão 
Política para isso, um debate para desviar essa tributação 
Preferencialmente pela tributação indireta para a direta, ou seja, a 
tributação mais consentânea do capital, do patrimônio. Em muitos 
Países, a tributação do capital, do patrimônio e da renda chega a 1 O%; 
no Brasil, não passa de 2%. 

No instante em que o Governo, seja do PSDB ou do PT, fizer uma 
Proposta nesse teor, o cidadão que não tem grande fortuna, grande 
Patrimônio, nem grande renda, mas que paga a conta no final, ao 
Perceber que o feijão e a bicicleta do seu filho ficaram mais baratos, 
começará a se sentir aliviado. 

Alguns estudos colocam o Brasil como um paraíso fiscal, devido à 
série de facilidades para o envio de grandes remessas de recursos 
Para o exterior. Essa situação, que avilta também o princípio da 
capacidade contributiva, poderia ser revista em sede de reforma, de 
revisão ou até de legislação. 

Já começa a ocorrer, para reverter esse estado de coisas a 
tributação progressiva de impostos diretos, tais como o ITCD, o IPVA, 
o ITR e o ITBI. É consentâneo com essa política privilegiar o princípio 
da capacidade contributiva não em níveis elevados que firam o 
princípio da proibição de confisco. 

Outra medida que pode ser adotada com a reforma é a tributação 
em níveis menores, ou até mesmo com isenção e imunidade dos 
pr9dutos da cesta básica. Seria um começo de mudança. 

E preciso também se adotar uma tributação adequada das 
instituições financeiras que pagam menos tributos que qualquer outro 
empresário. No Brasil, não há tributação adequada e justa que 
privilegie o princípio da capacidade contributiva, ou seja, grosso modo, 
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quem tem mais pagaria mais, quem tem menos pagaria menos. 
As instituições financeiras são altamente privilegiadas nesse contexto. 

Outro ponto a se ressaltar no âmbito da reforma é que o teX!0 da 
proposta de emenda à Constituição prevê, até 2007, a manutençao da 
desvinculação de receitas, de forma praticamente generalizada, d~s 
impostos e das contribuições sociais e da contribuição de interve~ç~o 
no domínio econômico num percentual de 20%. Há contra?12ao 
evidente nessa desvinculação, incluindo sobretudo as contrib~19°e~ 
sociais e a CIDE, que são tributos afetos a finalidades especificas. 
vinculam-se a uma realização social, a uma previdência social. ... 

Há que se adotar uma reforma tributária para reduzir o def1?1t 
tributário e, ao mesmo tempo, outra reforma que desvincule a receita 
que seria para diminuir tal déficit ou para fazer justiça aos 
aposentados e aos assegurados. _ 

Espero que saia deste debate uma postura contra a desvinculaçao 
total na esfera de 20%, incluindo as contribuições sociais. 

Não poderia também deixar de tecer consideração sobre ~ 
observância do princípio da capacidade contributiva. Dissera~ a~UJ 
que a reforma deve privilegiar o princípio da igualdade e da J~Stlça 
social. Assim sendo, não posso fazer uma reforma tributária, seja em 
sede constitucional ou infraconstitucional, que não dê trata~ento 
adequado à gravidade do crime praticado contra a ordem tribután~. 

Atualmente, no Brasil, por força de diversas leis que se combmam 
entre si, houve um afrouxamento insustentável na repressão aos 
crimes contra a ordem tributária em sedes legislativas. O fisco, as 
Polícias Militar e Civil e o Ministério Público vêem-se praticamente 
impossibilitados de processar criminalmente um sonegador. 

Não digo que um empresário que cumpra suas obrigações sint~-se 
bem ao lado de outro colega que não as cumpra, que pode prat1car 
preços melhores, que pratica concorrência desleal porque sonega 
recursos públicos, porque não recolhe adequadamente seus tributos. 
Ao lado dessas reformas, ao lado da desoneração da produção, da 
folha de pagamento, ao lado dessas medidas . reclamadas 
corretamente pelos empresários, entendo oportuno que o Congresso 
Nacional aprove leis que voltem a reprimir a sonegação fiscal, que tem 
três males que deságuam diretamente no cidadão contribuinte. A 
sonegação fiscal interfere no princípio do capitalismo, que é calcado 
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na livre concorrência. Muitas vezes é base da corrupção dos 
servidores públicos. E, em alguns casos, a sonegação fiscal pode 
fazer com que o poder econômico mantenha seu domínio sobre os 
demais poderes. 

Para encerrar, concordo com o Deputado Mauri Torres e com o 
Governador Aécio Neves quando reclamam uma parcela da CIDE e 
da CPMF para os Estados. Esses tributos são facilmente arrecadados, 
dificilmente sonegados, por falta de mecanismos para tal. Seria 
razoável que esses tributos fossem também repartidos com os 
Estados, por meio de mecanismos com os municípios. 

Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar deste debate. 
Esclarecimentos sobre os Debates 

O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase de debates. 
A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão 
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Para agilizarmos o debate, solicitamos aos participantes que fizerem 
Uso do microfone que se identifiquem. Na medida do possível, sejam 
objetivos e sucintos, dispensando as formalidades das saudações 
Pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Chamo a atenção dos colegas Deputados para 

urna questão abordada pela Ora. Mizabel no que diz respeito à 
fragilidade da Assembléia Legislativa no exercício de um papel relativo 
à tributação, ao ICMS. Mesmo que a Assembléia Legislativa reaja 
veementemente contra essa situação para recuperar algum grau de 
prestígio e de responsabilidade, sozinha não terá condições de 
superar esse desafio. 

Talvez fique essa análise crítica, para o Congresso Nacional nos 
ajudar a partilhar na construção desse poder, na lógica do estado 
democrático de direito e de justiça. Fica essa reflexão. 

Gostaria de ressaltar, na exposição do Dr. Tonet, a questão da 
sonegação fiscal. Na manifestação do representante da FIEMG, falou-
se em carga tributária de 41 e de 36%. Qual seria a realidade? Essa 
diferença é fruto de sonegação? 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço a oportunidade. O Deputado 
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Mussa Demes fala da reforma tímida. A Ora. Mizabel diz que não 
resolve o problema produtivo. Para o Dr. Fabrício, ela não é 
redistributiva, continua concentrando a renda em nosso País. O Dr. 
Milton diz que a reforma é uma salvaguarda dos Governos Municipal, 
Estadual e Federal. O Dr. Ricardo fala sobre a crise fiscal e, 
evidentemente, continua a expectativa do uso eleitoreiro das receitas 
deste País com a corrupção. Receamos que o Governo continue 
dessa forma. O País chega à crise fiscal porque não tem estratégia, 
não tem planejamento, não tem políticas e continua cometendo os 
mesmos erros de sempre. 

O Dr. Antônio Tonet fala do sistema de tributação dos inocentes, e é 
verdade. Quem tem uma boa contabilidade e uma boa assessoria 
jurídica neste País está bem mais a salvo do que aqueles que não 
têm, sobretudo os menores. 

Resta a expectativa no Congresso Nacional. Como o Dr. Mussa 
Demes lembrou, a reforma de 1988 trouxe uma condição mais 
adequada, porque houve uma discussão democrática. Esperamos que 
esses interesses partidários e políticos em torno do Governo Federal 
não levem a uma simples troca sem resolver o problema do País. 

A insegurança e o crime são os grandes problemas do País e, 
evidentemente, o desemprego é a causa central. Se a reforma não é 
redistributiva e não caminha para fortalecer o setor produtivo na 
geração de empregos, é um grande engodo para a Federação 
brasileira. 

Muitas vezes o Estado se protege, mas não protege o cidadão. 
Tivemos agora a máfia da exportação, que manipula notas de 
exportação, com referência às cargas nos portos. 

Evidentemente, isso é um crime e evita o recolhimento de ICMS. A 
própria Secretária da Receita Estadual joga para o contribuinte a 
responsabilidade. Se é sonegação, vai na origem, mas, se é crime, 
não há porque jogar em cima do cidadão. Tudo isso faz parte desse 
bojo de ICMS e da falta de compromisso do Estado brasileiro e do 
excesso de responsabilidade que se cria para o cidadão e para as 
empresas. 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, pelo visto, corrupção e sonegação 
não estão sendo tratadas para que diminuam, porque com uma carga 
tributária de 41 ,5% é impossível uma empresa sobreviver sem 
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A Sra. Olga Roth - Bom dia, sou do Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Previdência Social. Pela explanação da Mesa, vimos que o 
problema é muito complicado e a solução não está posta. Para 
problemas complicados de uma situação que veio desde o início do 
Brasil federativo, não temos ainda uma solução. Na Constituição de 
1988 vislumbrou-se uma solução, mas veio um movimento contrário a 
essa melhoria na distribuição da carga tributária para os Estados e 
municípios. A União ficou com a maior fatia, quando, na verdade, os 
municípios e os Estados estão mais próximos do cidadão. Não 
tenhamos pressa, porque o diálogo está apenas começando. Aquele 
que mais sofre com a tributação é o cidadão consumidor. Fazemos 
um apelo para que a União não resolva esse problema de forma 
açodada, porque o discurso está apenas começando. Que o diálogo 
se implemente na sociedade. Muito obrigada. 

O Sr. Laerte Ramos - Cumprimento a Mesa e os demais presentes. 
A minha pergunta é para o Deputado Mussa Demes e refere-se ao 
seguinte: O senhor falou sobre a Constituinte de 1988. A Dra. Mizabel 
voltou um pouquinho atrás e falou sobre a reforma tributária de 1965. 
Em nenhuma das duas, pensou-se ou preocupou-se com a 
distribuição de renda entre Estados, União e municípios. A primeira, 
foi para resolver os problemas da cumulatividade do antigo IVS(?) e 
do constrangimento das receitas dos Estados e municípios, à época. 
A segunda, tentou alguma coisa, dada a pressão dos municípios, mas 
cometeu alguns equívocos que o senhor conhece bem por ter tido 
participação efetiva nela. Uma das causas foi o Fundo de Participação 
dos Estados e dos Municípios, que o senhor citou e que foi chamado 
como um atrativo para o Norte e o Nordeste, sobretudo, para a 
modificação. Lembro ao senhor que geriram, pelo Sul, Leste e 
Sudeste do País, os Drs. José Serra e o Francisco Dornelas. 
Representavam o Nordeste o senhor e o Deputado Benito Gama. 
Quase no final das discussões da Assembléia Nacional Constituinte, o 
senhor e o Dr. Benito Gama fizeram proposta para que o Fundo de 
Participação dos Estados não só incidisse sobre o IPI e o Imposto de 
Renda, mas sobre todos os produtos da União. O senhor, 
preventivamente, enxergou o que ocorreria no futuro, ou seja, o 
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Governo Federal centralizaria mais as receitas, diminuindo a 
participação dos Estados e dos municípios. Esse fato também foi 
levantado pelo Dr. Maílson da Nóbrega, na revista "Veja", bem antes. 

Por que não ensaiar aquilo que o senhor pensou junto com 0 
Deputado Benito Gama, havendo no bolo tributário a participação da 
União, dos Estados e dos municípios com todos os tributos Para 
rediscutir a distribuição? Em princípio, para este ano, para essa 
reforma, não precisamos mudar nada. Continuariam os mesmos 
tributos, a mesma carga tributária, a mesma distribuição de renda, 
para que, nos anos seguintes, à vista da reforma tributária que 0 
senhor possa fazer sobre a distribuição da renda, haja uma discussão 
normal. Assim, seria garantida à União, aos Estados e aos municípios 
a mesma renda de hoje e também aos empresários a mesma carga 
tributária de hoje. Obrigado. 

O Deputado Federal Mussa Demes - O Deputado Paulo Piau se 
refere ao problema da sonegação como extremamente importante. 
Entendemos da mesma forma, até mesmo porque somos originários 
do Fisco. Fui Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, por mais de 20 
anos, e Secretário da Fazenda em dois pequenos Estados da 
Federação, no Ceará, onde vivia, e no Piauí, onde nasci. Sou 
perfeitamente identificado, portanto, com essa matéria. Mas imagino, 
Deputado Paulo Piau, que hoje, no Brasil, só o mendigo não paga 
imposto. Não posso imaginar que a sonegação seja tão elevada 
quanto se imagina, até porque, se isso fosse verdade, teríamos o 
sistema tributário mais iníquo e mais inviável do planeta. 

Se temos uma carga tributária que já ultrapassou os 37% - e há 
muitas pessoas que dizem a seguinte frase de efeito: "Para cada real 
arrecadado, há um sonegado" - e se o tributo fosse todo para os 
cofres do erário, teríamos uma arrecadação de 74% do PIS, o que é 
inimaginável em qualquer país do Planeta. A sonegação pode ser 
combatida com esse projeto, como também no substitutivo que 
apresentei e foi aprovado na Comissão Especial. Na minha avaliação, 
a forma de combater a sonegação é fazer com que desapareça um 
problema crônico que persiste até hoje, que é o chamado passeio da 
nota fiscal. Por que existe passeio da nota fiscal? Por causa das 
alíquotas diferenciadas nas operações interestaduais, no caso do 
ICMS especialmente. É muito vantajoso, por exemplo, para um 
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empresário com sede em São Paulo, vender um produto dentro 
do próprio território e simular uma operação emitindo nota fiscal, como 
se o produto estivesse sendo encaminhado para o meu Estado, por 
exemplo, o Piauí. Então, em vez de pagar 18% em São Paulo, ele 
pagaria apenas 7%, que é a alíquota interestadual, nos casos de 
mercadoria vendida nos Estados do Sul e do Sudeste, para os 
Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. 

Então, Deputado, na minha visão, a tributação no destino resolveria 
esse problema, sim, na proposta que foi aprovada em comissão 
especial, na legislatura passada. O sistema de destino foi uma 
iniciativa e um estudo feito pelo nosso companheiro de Mesa Ricardo 
Varsano e por seu companheiro do BNDES José Roberto Afonso. A 
proposta que temos hoje, com a cobrança na origem e a subseqüente 
transferência por destino, resolveria esse problema pelo menos 
parcialmente. 

A Olga solicita um diálogo mais amplo, e concordo inteiramente com 
ela. Minha impressão é que o Governo Federal quer correr muito com 
esse projeto. Estabeleceu um prazo, e o ~egimento Interno já faz isso, 
apenas de 40 sessões, mas acho que é um prazo muito pequeno, e 
tenho a certeza de que o Deputado Virgílio Guimarães haverá de ser 
compreensivo, tem sensibilidade suficiente, como relator e o principal 
responsável pela elaboração do texto substitutivo, para fazer reflexões 
maiores, especialmente porque é somente agora que esse debate 
está efetivamente se iniciando. Como relator, ele terá oportunidade de 
dilatar esse prazo de acordo com sua conveniência e seu 
pensamento. 

Por fim, o Dr. Laerte Ramos fala sobre a Constituição de 1988, 
quando, na Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição da 
Receita (Benito Gama era o Presidente, e eu era o Vice-Presidente), 
nos preocupamos mais com a partilha das receitas arrecadadas, 
levando para os Estados e municípios, no plano constitucional, 
parcela de arrecadação do IPI. E ele lembra bem: a emenda, somente 
minha, propunha fazer com que a partilha desses tributos se fizesse 
não apenas com a participação dos Estados nos fundos de 
participação e não apenas se resumisse ao Imposto de Renda e ao 
IPI, mas também a todos os tributos federais. Essa minha emenda foi 
rejeitada na Comissão de Sistematização. A partir daí, vimos crescer 
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significativamente a participação das receitas da União, sob a 
forma de contribuições não compartilhadas com os demais entes 
federados. Isso chegou a um ponto tal, que os tributos que não 
existiam arrecadam mais que o próprio Imposto de Renda e o IPI, que 
eram os dois grandes impostos que a União tinha naquela época. E 
isso, evidentemente, fez com que a carga tributária se elevasse e 
chegasse ao nível de hoje. 

Devo adiantar, entretanto, Sr. Laerte Ramos, que apresentei 
emenda com o objetivo de serem compartilhados, com Estados e 
municípios, parcelas significativas da arrecadação, da CIDE, da 
CPMF, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - e 
também do COFINS. E essa emenda será apreciada pelo Deputado 
Virgílio Guimarães, no decorrer dos trabalhos. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Concordamos com a 
participante Olga: o ideal seria discutir melhor a reforma, como bem 
disse o Deputado Mussa Demes. O Governo Federal quer fazer a 
reforma, mas se encontra constrangido pelo tempo, de modo que 
quem quiser sugerir alguma mudança que o faça agora para não 
"perder o trem". Na minha opinião, não haverá outra oportunidade, e a 
reforma vai sair. Esta a avaliação que tenho do momento presente. 
Nesse ponto há algo positivo, a União não está fingindo que fará a 
reforma, ela quer fazê-la e, para tanto, apresentou uma proposta. 
Então, a Assembléia Legislativa e a Federação das Indústrias devem 
correr porque, do contrário, não haverá tempo hábil para interferir, em 
algum ponto, nesse projeto de reforma. 

Em relação à sonegação, chamo a atenção para nosso discurso, 
altamente contraditório. Adotamos neste País, durante anos e anos, a 
posição neoliberal, de economia neoliberal. Segundo os grandes 
autores da economia liberal, o que temos de fazer é: cada vez menos 
imposto, cada vez menos Estado e cada vez mais mercado. Os 
grandes economistas da Escola de Chicago - Friedman e outros -
sempre defenderam a economia informal. E acabaram dizendo que é 
preferível não se pagar imposto algum e termos uma economia sob as 
regras do mercado. A intervenção do Estado seria negativa. Por isso, 
nesse contexto, do qual discordo, a sonegação grassou, assim como 
a economia informal, que aumentou entre nós. Portanto, uma reação 
em relação a isso depende de uma reação também em relação ao 
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próprio Estado. Difundimos a idéia de que os funcionários públicos 
não trabalham, os Deputados são vagabundos, os Juízes são 
corruptos, de modo que os senhores querem que se paguem muitos 
tributos para quê? E ainda para desviar 20% para outros fins sem que 
os tributos retornem para cumprir sua função social. Enquanto não 
mudarmos nossa postura em face do Estado e em face do retorno 
para os fins de arrecadação, não poderemos combater a sonegação. 
Acho que o projeto, embora não tenha uma preocupação direta ao 
simplificar a arrecadação do ICMS e ao lhe conceder transparência, 
dificultará, pelo menos indiretamente, a sonegação. Obrigada. 

O Sr. Fabrício Augusto Oliveira - Creio que a questão sobre a 
sonegação e o tempo da reforma tributária foram bem respondidas. 
Apenas complemento a resposta usando palavras do próprio 
Presidente: "quem tem pressa come cru". E isso, infelizmente, 
acontecerá com essa reforma. O que se pode fazer é tentar aprimorá-
la, em alguns pontos, mas sua aprovação é tida como certa, pois 
houve a incorporação da base aliada, etc. A discussão da reforma 
começou, realmente, "meio de cabeça para baixo", sem discutir o 
Estado, projetos, etc. Estamos discutindo alguns pontos, quando o 
certo seria fazer uma discussão profunda, com a sociedade, de todos 
os pontos, vinculando-os aos objetivos programáticos, o que não está 
acontecendo. Nosso objetivo é tentar aprimorar a reforma no que for 
possível, e esperar por uma reforma mais abrangente. 

O Sr. Milton Cláudio Amorim Rebouças - Deputado Paulo Piau, Sra. 
Olga, Sr. Ramos, a taxa da carga tributária não leva em consideração 
a sonegação. Essa taxa é o PIB oficial, ou seja, aquele registrado, e a 
quantidade de impostos que foram arrecadados. A divergência está na 
forma de apuração. Hoje mesmo já falamos em 41 %, 41 ,5%, 37% e 
36%. Mas mais de 30% já é absurdo. Então, o que se tem de pensar é 
que já é muito. Realmente, concordo com o Deputado Mussa Demes, 
1 para 1 é absurdo. Mas há sonegação. 

O que se tem de ressaltar é que o bom empresário não é reativo a 
pagar impostos ou qualquer tributo. Não é que goste de pagar 
impostos e tributos; ninguém gosta de desembolsar - isso é uma 
agressão à propriedade. Mas reconhece a necessidade ou a 
legalidade da cobrança ou tem medo da imposição estatal de cobrar 
com multa ou cobrar penalmente. Então ele não reage a isso. Reage 
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apenas a ter de gastar para pagar e a ter de pagar sozinho, o que 
implementa uma concorrência desleal. O bom empresário paga, 
mesmo não havendo retorno de seu pagamento, mesmo que 0 
imposto seja ilógico, alto ou abusivo. O que quer é pagar junto corn 
todos, para que haja uma concorrência positiva - quem conseguir 
melhor custo e melhor competitividade sai na frente, não aquele que 
simplesmente sonegou ou deixou de pagar impostos. Também não 
quer ter de gastar para pagar, com 2% de seu faturamento sendo 
despendidos com o cumprimento de obrigações acessórias, aquelas 
obrigações outras que não a de ter de pagar impostos. 

O Sr. Ricardo Varsano - Teria bem mais a falar do que o tempo me 
permite. Começando pela questão do Laerte, a proposta de fazer a 
distribuição ou fundo de participação segundo todos os impostos, e 
não IR e IPI, era óbvia. Isso estava proposto desde a Constituinte, 
mas não foi feito. Mostrou-se um erro, em virtude da reação da União, 
que começou a arrecadar contribuições sociais que não erarn 
repartidas; depois, inventou o Fundo Social de Emergência, o Fundo 
de Estabilização - agora, o DRU -, que. simplesmente faz com que 
arrecade do outro lado e coloque de volta para cá. Quer dizer, o que 
era dos Estados não lhes foi dado; foi tirado do outro lado e posto 
para cá, onde não há recursos livres, como devia. Esse é o problema. 
Uma das medidas que devia ser tomada é a ampliação da base de 
cálculo dos fundos de participação. Mas isso é algo complicado, em 
virtude da discussão de percentuais que se estabelece no Congresso, 
onde as autoridades sempre temem discutir esse assunto. 

Quanto à outra questão, apresentada pela Sra. Olga, de que o 
diálogo está apenas começando, eu diria que não. O diálogo começou 
em 1992, no Governo Itamar Franco, quando se tentou fazer a 
reforma. Continuou em 1995, em 1999 e em 2000, quando se tentou 
fazer a reforma; a de agora pertence ao mesmo grupo de tentativas de 
reforma. O que é uma armadilha: todos acham que se deve fazer a 
reforma no início do governo, quando há cacife político para fazê-la; aí 
joga-se uma coisa para o Congresso, sem discussão. E a discussão 
tem de ser feita. Dado que essa reforma é diferente das anteriores, 
concordo que a discussão tem de ser feita, e isso toma tempo. A única 
saída em relação a essa armadilha que se coloca é pararmos de 
pensar em reforma como algo pontual, que acontece em um ponto no 
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tempo. Temos de pensar em reforma como algo processual: algo 
é feito, outra coisa é feita logo em seguida, e outra coisa adiante. Para 
agir desse modo, seria preciso que houvesse no Poder Executivo 
alguma coisa como uma secretaria ou um grupo de política tributária 
permanente, o que não há. Hoje, quem manda em política tributária é 
a Secretaria da Receita Federal, ou melhor, são as Secretarias da 
Receita, cuja missão é arrecadar. 

Evidentemente, querem comodidade para arrecadar, e não 
qualidade na tributação. É preciso um grupo separado, incluindo eles, 
para tratar de política tributária. A carga tributária calculada pela 
Secretaria da Receita Federal para o ano de 2002 é 35,8%. O valor de 
41% é uma estimativa de uma instituição privada referente ao primeiro 
trimestre de 2003. A carga tributária é sazonal, é mais alta no primeiro 
trimestre que no ano inteiro. Ao dizer 41%, não significa que o 
Governo Lula tenha aumentado a carga tributária; são dois dados 
completamente diferentes, um é carga anual, outro é carga do 
primeiro trimestre, muito concentrada. 

O Sr. Antônio Sérgio Tonet - A reforma que se encontra em 
andamento não contempla medidas de combate à sonegação fiscal, 
pois essas matérias são tratadas em leis ordinárias. Talvez essas 
medidas venham no conjunto da obra após a reforma. Discordo da 
Sra. Misabel quando afirma que a sonegação fiscal "pegou". Talvez 
seja uma resposta da sociedade a essa calamitosa tributação sobre o 
cidadão. Se fosse assim, poderíamos instalar no País um estado de 
desobediência civil. Essas medidas devem conjugar-se; a reforma do 
sistema, desonerar a produção, as contribuições cumulativas que se 
abatem sobre o empresário, com medidas que combatam a 
sonegação fiscal. 

Quanto ao que disse a Sra. Olga, acredito que todos têm razão. 
Para muitos, o debate está começando, mas já vem acontecendo há 
muito tempo. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Não justifico nenhuma 
sonegação fiscal. Apenas disse que somos contraditórios porque 
criamos as condições, não pela elevação da carga, mas pelo 
desmonte que fizemos em relação ao Estado. Ao dizer que o Estado 
tem de desaparecer, que ele só atrapalha, criamos o espírito da 
sonegação, contraditoriamente. 
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O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Elder Valadares Moreira, da 

Procuradoria da Fazenda Nacional, dirigida ao Dr. Rebouças: 
"Considerando a fala do Sr. Tonet, conjugada com a fala do Sr. 
Varsano, indago ao Sr. Rebouças: Como o empresariado recolhe 42% 
de tributos, se metade deles são indiretos e repassados ao 
consumidor?". 

Pergunta do Sr. Clauss Nonato da Silva, do FCDL-MG, dirigida ao 
Sr. Rebouças: "Apesar de a Proposta de Emenda à Constituição no 41 
trazer em seu texto o respeito ao dispositivo constitucional de 
proteção das microempresas e pequenas empresas, nada é 
regulamentado nesse sentido. Como ficarão as leis especiais criadas 
para esse fim, como o Micro Geraes, com a federalização da 
legislação do ICMS?". 

O Sr. Leonardo Purri - Bom dia. Quero salientar um aspecto que rne 
parece fundamental nessa reforma. De acordo com os dados da 
RAIS, as empresas de microporte e pequeno porte forarn 
responsáveis pela geração de 96% dos novos postos de trabalho de 
1995 a 2002. Essas empresas são diuturnamente acusadas de 
participar de um segmento com alto índice de sonegação. No meu 
modesto modo de ver, isso parece muito mais um esforço de 
sobrevivência. Vale a pena mencionar que elas também são 98% do 
CNPJ ativo do País e as entidades com a maior capilaridade do País. 
Em qualquer rincão do Brasil pode até não haver um posto do Banco 
do Brasil ou dos Correios, mas há um posto de gasolina, uma padaria, 
uma lanchonete. Historicamente, essas empresas geram os primeiros 
empregos para o jovem e para aquela pessoa com mais de 40 anos. 
Em um Estado que foi o responsável pela Inconfidência Mineira, é 
inconcebível discutir um projeto de reforma tributária sem considerar 
claramente que ela se faz num momento de globalização. Estamos às 
portas de uma ALGA. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo 
de biscoitos e o terceiro de geladeiras, fogões, etc. Um grande 
mercado consumidor, com grande potencial de expansão, certamente 
chama a atenção dos nossos pares internacionais muito mais como 
mercado consumidor. Se as empresas de microporte e de pequeno 
porte não tiverem assegurada a regulamentação dos arts. 170 e 179 
da Constituição, que lhes dão tratamento diferenciado e favorecido, 
incluindo o aspecto tributário, vai haver um desmantelamento do 
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sistema produtivo nacional. O Fome Zero e quaisquer outros 
programas de geração de emprego e renda, inclusive aqueles para o 
primeiro emprego, estarão fadados à descontinuidade e ao insucesso. 
Essa é uma discussão que tem de ser aprofundada. Esses artigos da 
Constituição têm de ser respeitados. A questão da sonegação tem de 
ser discutida do ponto de vista da capacidade contributiva e da 
reciprocidade que se dá ao que se paga como tributo e imposto para 
que possamos construir uma situação com base sólida. Caso 
contrário, estaremos trabalhando na superfície do problema. Muito 
obrigado. 

O Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes - Sr. Presidente, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, dia 16 de julho completam-se 283 anos do 
sacrifício do protomártir da nossa Independência, Felipe dos Santos 
Freire. Hoje, temos apoio da Associação Comercial de São Paulo, que 
começou a fazer a divulgação nessa cidade. Quero fazer um convite a 
todos. Elaborei um pré-programa para o dia 16 de julho. Aprendemos 
que uma nação sem memória é uma nação sem história. E nós não 
sabemos quem iniciou essa luta contra o Quinto. Então, na vinda de 
Viçosa para cá, passei em Cachoeira do Campo. Esperava encontrar 
um arraialzinho qualquer, mas encontrei uma comunidade muito bem-
organizada e não sei por que eles não nos deixam homenagear o 
protomártir da Independência. Vim até aqui para avisar a todos os 
senhores que o pessoal de São Paulo queria que eu marcasse o 
programa. Mas eu disse que, de Viçosa, não poderia, sozinho, fazer 
um programa dessa envergadura. 

Então, doutor, já sei que o senhor é médico, é um grande homem, 
nascido em uma cidade pequena, que nem conheço, porque não está 
no · mapa. Mas precisamos nos organizar, para chegar a uma 
democracia. Uma avacalhação da conjuntura que está aí não pode 
continuar criando quadrilhas de malandros sem-vergonhas, pilantras. 
Se não tivesse dado palpite aqui, o Paulo Piau, meu amigo, estaria 
acreditando que a carga tributária tinha sido de 41% no mês passado. 

Aproveitarei a tribuna para fazer um pedido à Ora. Misabel, 
professora de Direito. Domingo, depois da missa, encontrei-me com 
um senhor de Paula Cândido, antigo Barroso, primo do Deputado 
Mauri Torres, Presidente desta Assembléia. Ele afirmou que sua 
propriedade havia sido invadida por fiscais acompanhados de policiais 
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armados. Não sei se isso pode, pela Constituição. Pode, Doutora, 
sem requisição do Juiz, sem nada? O coitado está lá, seu café já 
secou e caiu quase todo no chão. E os próprios trabalhadores que 
foram trabalhar no corte da cana em São Paulo se revoltaram. É um 
absurdo. Eles já perderam a oportunidade de cortar cana e agora, até 
para desempalhar o café na sua própria terra, têm de se submeter a 
essa imposição desgraçada. 

Era isso que eu queria dizer à Ora. Misabel. O imposto passa de 
100% e, no meio rural, vai a 150%. Para que a senhora tenha uma 
idéia, esse produtor rural tem 52ha de lavoura de montanha e está 
sofrendo e perdendo o juízo, sendo perseguido pelo Estado que 
formamos aqui. É por isso que está aí essa frase do Felipe dos Santos 
Freire, primeiro brasileiro a não aceitar calado o domínio, a imposição 
e a espoliação do Estado contra a Nação. É isso aí, doutora, a 
senhora pode tirar da dificuldade esse coitado, primo do Deputado, 
que também nasceu em Paula Cândido. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Manoel. O lugar onde nasci 
não está assinalado no mapa, mas está profundamente registrado 
aqui no coração. Eu nasci na roça, em ltapagipe, no vale do Rio 
Grande, com muita alegria. Aprendi muito nessa terra. 

O Sr. Adir - Doutora Misabel, minha pergunta é genérica, mas, de 
acordo com o andamento da discussão, o texto vai afunilando-se, 
assim como as nossas dúvidas. Não sou pessimista, porque tenho 36 
anos de idade, preciso acreditar no Brasil e ainda pretendo participar 
das ações do País. Não entendi uma afirmação da doutora. 

Queria que ela me expusesse, com todo respeito, sobre essa 
reforma não trazer prejuízo para o Estado e o município. Deixo no ar a 
pergunta: onde estão os benefícios? Onde o município, nessa reforma 
- sem defender a criação de um pacto de defesa pessoal -, onde o 
município entra como ente federativo? Há várias discussões 
doutrinárias que deixam dúvida sobre o município ser ou não ser 
considerado ente federativo nessa reforma tributária. 

Temos de convir que o Brasil nasce pelo município, que é a fonte 
arrecadadora. Aí estão os problemas sociais, os problemas individuais 
e o contato com a população. Acho que o município não é ente 
federativo, mas não é o caso. Como o município se encaixa nessa 
reforma? 
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Nós, que somos pequenos, da Zona da Mata Leste, vivemos do 

turismo, estamos aguardando uma reforma mais justa para aquele 
que produz, como foi salientado pelo Promotor. 

Não quero colocar a professora em situação difícil, com o maior 
respeito, porque vejo nela um potencial dinâmico. Também tem sua 
parte extrapolítica, fora desse contexto da defesa pessoal. Queria 
deixar uma questão no ar, professora: não podemos cair no mesmo 
erro de fazer somente uma reforma tributária para dar satisfação à 
sociedade, de criarmos uma reforma tributária que não muda 
praticamente nada no seu contexto objetivo e social, de cairmos na 
mesma situação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deu à 
sociedade brasileira um respaldo de mudança, de punição e somente 
atingiu os "municípios", entre aspas. 

Também foi lembrado pelos senhores que talvez estejamos fazendo 
dessa lei ordinária um princípio sumaríssimo, para acelerar sua 
entrega à sociedade, jogando-a de qualquer forma, de acordo com o 
prazo regimental. Teríamos de discutir isso com mais profundidade no 
Estado e no município. Muito obrigado, professora. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que as Assembléias do 
Pará, Espírito Santo e Mato Grosso estão conectadas neste momento 
conosco, pela rede lnterlegis. Informamos ainda que a Assembléia 
Legislativa de Minas torna disponível essa conexão para todas as 
Assembléias do País que se interessarem pelo debate. 

O Sr. Milton Cláudio Amorim Rebouças - Inicialmente, falarei sobre 
as questões que me foram propostas diretamente. Dr. Hélder 
Valadares, você pergunta como o empresariado recolhe 42% de 
tributos, se metade deles são indiretos e repassados ao consumidor. 
Não é só a metade que é repassada ao consumidor, quem paga todos 
os tributos do empresário é sempre o consumidor. Não só aqueles 
indiretos, também os diretos, porque se o empresário for arcar com os 
tributos, não haverá sobra. Quem paga sempre o tributo é o 
consumidor. 

Além disso, falei que a carga tributária é de 42% do PIB; não disse 
que é o empresário que paga os 42%. Grande parte dessa carga é 
paga pela pessoa física, diretamente, a começar pelo Imposto de 
Renda na fonte incidente sobre os assalariados. 

Isso é carga tributária contabilizada na margem. Até aqui, falamos 
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de vários índices; agora apareceu mais um, ou seja, a carga 
tributária só está subindo. Já estamos em 42%. Se continuarmos a 
conversa mais um pouco, chegaremos a 50%. 

O Dr. Claus pergunta qual é a proteção da microempresa com o 
ICMS federalizado. Respondendo-lhe, responderei também duas 
outras questões. 

A microempresa é o primeiro estágio da grande empresa. Começa 
pequena e vai crescendo, mas, para sair da informalidade, tem de ser 
estimulada. Federalizado o ICMS, não há nenhum dispositivo nem 
disposições constitucionais transitórias que garantam benefícios como 
os que existem hoje. Na regulamentação da mudança, isso deve vir, 
mas também pode não vir. 

O que existe é exatamente o contrário: um dispositivo constituicional 
proibindo a extensão de qualquer benefício. Se é qualquer benefício -
seja isenção, redução de base de cálculo, forma de tributação 
especial, regime especial -, significa que até os benefícios hoje 
atribuídos à microempresa serão extintos. Outros virão? Deverão vir, 
só que não há nenhuma previsão legal, nenhuma garantia, salvo a 
regra geral da Constituição que estabelece as microempresas devem 
ser estimuladas. Assim sendo, devemos colocar algo no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias que garanta a manutenção 
de um mínimo para que as microempresas sobrevivam e virem 
grandes empresas. 

O Procurador Antônio Sérgio Tonet - Os idealizadores de uma 
reforma ou de um projeto novo sempre o fazem em seus gabinetes. 
Por isso, o debate popular é importante. Os efeitos são facilmente 
sentidos quando os destinatários da norma passam a perceber essa 
extensão. E aqui dois grandes destinatários pronunciaram-se: os 
microempresários e os pequenos ruralistas, cada qual trazendo suas 
preocupações em relação à reforma. Os microempresários na área 
rural também se pronunciaram. Estão todos apreensivos. 

O Prof. Mílton teceu considerações sobre as garantias ou não-
garantias que terão as médias empresas, as pequenas empresas e as 
microempresas, que geram empregos e são de muita importância 
para o desenvolvimento da Nação. É importante que o debate 
prossiga no tempo que lhe está sendo disponibilizado, para que as 
questões sejam postas e ninguém seja prejudicado com as alterações 
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que virão. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Repito as observações 
sobre as microempresas, lembrando que o projeto contempla uma 
exceção. Proíbe as isenções, as reduções de impostos, os benefícios, 
mas faz uma ressalva em relação ao art. 170 da Constituição. O que 
poderíamos fazer seria retrabalhar a redação do artigo, para que a 
mudança constituicional consagre uma política fiscal diferenciada para 
as pequenas empresas e as microempresas rurais. 

Sr. Manoel Rodrigues, com toda a razão, há de se lembrar a ilustre 
figura de Felipe dos Santos. Todos os brasileiros e mineiros temos o 
dever de nos reportar a esses mártires de nosso País, como 
Tiradentes. Ainda estamos nessa luta. Identifico-me muito com esse 
movimento. Na verdade, até a Inconfidência foi um movimento mal-
interpretado. Ali se lutou contra uma grande transferência de renda. 
Não é o fato de pagar tributo, mas o fato de pagar tributo a outrem. 
Depois de 200 anos ainda temos o mesmo problema. Os senhores 
sabem muito bem que Tiradentes e Felipe dos Santos rebelaram-se 
contra o quinto, que era destinado à metrópole. 

Ora, nossa carga tributária é enorme, e estamos nos insurgindo, eu 
pessoalmente, não contra a carga tributária para destinar seus 
recursos em favor de justiça tributária de assistência social nacional. 
Na medida em que se autoriza o desvio desses recursos em até 20% 
para pagamento de dívida, estamos diante de uma gigantesca 
transferência de recursos. Será que teremos de pedir um novo 
Tiradentes? Acho que não. Nessa parte, o Governo atual tem minha 
total credibilidade para alterar seu projeto para melhor. Em relação 
aos municípios, também contempla-os com alguns dispositivos bons. 
Em primeiro lugar, mantém na competência dos municípios o ISS, que 
é de grande potencialidade. Os municípios precisam trabalhar a lei 
complementar que está no Congresso Nacional, que pretende 
expandir os itens de cobrança do ISS. Além disso, o ICMS, sendo 
mais produtivo, simples e transparente, evidentemente será 
transformado em benefício dos municípios. Além disso, o projeto 
prevê a criação de um novo fundo para aplicação em regiões menos 
desenvolvidas do País. São pontos positivos dos quais não devemos 
nos esquecer. Muito obrigada. 

O Sr. Sebastião Pinheiro - Bom-dia a todos. Dirijo minha pergunta ao 
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Dr. Milton Rebouças e ao Procurador Antônio Sérgio. Dos 
princípios que regem nosso direito e que deveriam nortear a reforma 
tributária, acredito que a capacidade contributiva é um dos 
instrumentos mais importantes para se fazer justiça social. Aí não 
consigo separar capacidade contributiva da progressividade de 
alíquotas. Por outro lado, a não-cumulatividade e a CPMF, com sua 
função arrecadatória, não conseguem medir a capacidade 
contributiva. A primeira, por não favorecer o contribuinte final, e a 
outra, por tributar pessoas com capacidades contributivas diferentes. 
Como vocês analisam isso? 

O Sr. Aécio Teles - Minas Gerais não consegue importar 
equipamentos como máquinas de costura, porque São Paulo e outros 
Estados do Sul são mais competitivos por terem regimes especiais e 
não pagarem ICMS na entrada do produto. Ao vender seus produtos, 
a legislação tem uma base de cálculo que reduz o ICMS a recolher. 

O importador em Minas Gerais, na época da inflação, importava de 
200 a 300 mil máquinas em seis anos. Suponhamos que uma 
mercadoria tenha chegado ao porto por R$1 00,00, o importador 
recolheria R$18,00 de ICMS. Na época da inflação, com o aumento do 
preço da mercadoria, ao vendê-la, o importador conseguiria recuperar 
seu crédito de ICMS. Hoje, sem a inflação, todos os importadores de 
Minas fecharam as portas ou se transferiram para outros Estados. Por 
que Minas Gerais não percebe essas distorções? 

O Sr. Vicente Gonçalves - Sr. Presidente, numa democracia são 
necessários os princípios gerais. A soberania do País está 
comprometida com o FMI, que influencia esse plano tributário, que 
acaba com as nossas empresas. 

Não temos soberania, cidadania, nem proteção ao trabalho e à 
iniciativa privada. Essa é a causa da criminalidade. 

Se essa tributação exclui a produção, a proteção ao trabalho não 
adiantará nada. A criminalidade aumentará, porque não há produção. 
Portanto, o Deputado Mussa Demes e esta Assembléia Legislativa 
deverão lutar para abordar o princípio da democracia baseado na 
proteção ao trabalho e à iniciativa privada, para que haja determinado 
consenso e diminua a criminalidade. Esse é o princípio básico. 

O aumento da carga tributária acaba com a economia do País. O 
debate é importante para encontrarmos soluções para diminuir essa 
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carga tributária. Ninguém consegue sustentar uma carga tributária 
de 41%, dos quais 21% devem ir para o FMI, que está acabando com 
a nossa soberania. 

Portanto, é um apelo que faço para revermos esse projeto enviado 
pelo Presidente, que, apesar de ser petista, está comprometendo a 
autonomia e a soberania do País. 

O Sr. Dejair Braga Teixeira - Bom dia, sou da Secretaria Executiva 
da Associação dos Pequenos Municípios de Minas Gerais. A sugestão 
que inicialmente fizemos falava sobre a redistribuição do total da 
arrecadação feita pelo Governo Federal. Mas esse assunto já foi 
abordado pelo Sr. Laerte e a questão já foi respondida pelo Deputado 
Mussa Demes, a quem parabenizamos e agradecemos a iniciativa da 
emenda que propõe essa redistribuição. Manifestamos nosso total 
apoio a essa emenda, mas gostaríamos de um esclarecimento sobre 
a sua fala. Se não entendi errado, o senhor falou que amanhã é o 
último dia para apresentar emendas à proposta que tramita no 
Congresso. Se assim for, sugiro à GPI que reveja, porque a nossa 
proposta só deverá ficar pronta depois de. amanhã. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Bom dia, quero dizer que na reforma 
de 1999 discutimos aqui na Assembléia com as entidades 
representativas e formulamos um documento que entregamos no 
Congresso Federal ao Deputado Mussa Demos, pessoa a quem muito 
respeito. Mas não tivemos retorno sobre esse documento. Se, naquela 
época, o então Deputado Federal Aécio Neves tivesse se empenhado, 
talvez hoje não seria necessária essa busca por verba federal, uma 
vez que, na época, o Governo Itamar Franco estava com dificuldade 
de verba e, como o mundo gira, as coisas mudam. 

Deixamos a sugestão para que sejam criados dispositivos que 
acabem com a anistia, porque ela protege quem não quer pagar. 
Pobre não fica sem pagar porque, se não pagar por bem, paga por 
mal. Se tiver que haver anistia, que haja uma para os ricos e outra 
para os pobres, por via da CDL e do SERASA. Os Bancos devem 
pagar porque eles só cobram. É preciso também anistia para os 
pequenos produtores e comerciantes. Pergunto ao Deputado onde 
está esse documento, que tem contribuição de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Vou formular as perguntas dirigidas ao Deputado 
Mussa Demes. Pergunta de Leonardo Purri: "Como contemplar, na 
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reforma !ri_butária, a simplificação da onerosa sistem~tica . 
arrecada!on~? Como desonerar o produto ou serviço dest1nad~ a 
ex~ortaçao? · De Marisa Penchel D'Aparecida, da UNAFISCO; No 
proJeto ~e reforma tributária existe algum dispositivo que pr?1?a a 
conc~ssao de benefícios fiscais?" De Marco Aurélio Mastnnl, da 
Pref~ltura Municipal de Poços de Caldas: "Existe, no Congresso 
Nacional, alguma proposta para inibir a sonegação fiscal, com 
pena~i~ades severas aos sonegadores, ao mesmo tempo em que 
prestlgl.:, de forma concreta, os agentes arrecadadores?"· D~ Sr. 
Sebast1ao Pinheiro, da CRC-MG: "Se o prazo para a apresentaç~o-de 
e~endas encerra-se amanhã, como serão recebidas as proposlçoes 
retiradas deste seminário, na quarta-feira?". Do Sr. José Roberto, da 
EPAMIG: "A partir de dezembro de 2002 o PIS incide sobre as 
transferências dos Estados, municípios e Uni,ão. O que ocorrerá com a 
COFINS? O IRPJ e o CSLL incidem também sobre essas 
transferências? Com o que a reforma pode contribuir para que essas 
empresas, principalmente de pesquisa, não paguem impostos sobre 
essas transferências? Se a empresa apurar, por exemplo, 
R$1 00.000,00 de impostos no trimestre, o Estado repassa esse ,valor 
para a quitação do débito. Esses R$1 00.000,00 são a base de calc~lo 
para a COFINS, o PIS, o IRPJ, o CSLL, do novo trimestre e, assim, 
sucessivamente?". 

O Deputado Federal Mussa Demes - Começaremos pelo Leonardo 
Purri, que nos pergunta como contemplar, na reforma tributária, a 
simplificação da onerosa sistemática arrecadatória. No nosso 
entendimento, a legislação do ICMS, que será alterada co_m a 
federalização proposta, com apenas um regulamento a ser ed1tado 
pelos Estados, já ajuda substancialmente a simplificar a cobrança e .o 
lançamento da arrecadação desse tributo, que é, sem dúvida, o ma1s 
complexo e o mais difícil de todos. Quanto à indagação de como 
desonerar o produto de serviço destinado à exportação, diria que o 
desaparecimento da cumulatividade, ou seja, a transformação desse 
tributo, a exemplo do que ocorre com o ICMS, dando crédito à 
operação anterior, permitirá que saibamos precisamente, no momento 
da exportação, o montante de tributos embutido. Então, isso se 
resolverá por essa forma. Precisamos - e essa é a surpresa que eu 
tive - fazer voltar a legislação complementar, estabelecendo a forma 
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de se fazer isso, que não está contida, em relação à COFINS, no 
texto constitucional. Aliás, isso poderia ter sido alcançado até mesmo 
Pela via ordinária, como ocorreu com o PIS. Se está no texto 
Co~stitucional, é muito difícil mudar isso depois. Há muitos 
exportadores que têm uma preocupação que se justifica, a de que, se 
o Governo entender de modificar isso mais tarde, consiga fazê-lo. O 
~Xportador brasileiro ficará em uma situação de relativa dificuldade, se 
Isso vier a ser feito para elevar a carga tributária. 

A. Sra. Mariza Penchel D 'Aparecida - Lendo-se o livro "Lucros ou 
Pessoas", escrito por um americano, verifica-se que estamos na 
lilesma política econômica do neoliberalismo. Nosso Presidente, 
apesar das promessas, continua com o mesmo programa neoliberal: 
lucros em detrimento das pessoas. O Governo, contudo, não pode 
esquecer que o Estado é a maior pessoa desse País. Quando ele se 
esquece da capacidade contributiva, dos benefícios fiscais em 
dekimento dos pobres, a favor do capital, ele está desonerando seu 
Préprio caixa, está deixando de arrecadar, privilegiando os ricos em 
de1rimento dos pobres, inocentes, aposentados que não podem mais 
trabalhar e que pagaram para ver sua velhice assegurada, cuja lei 
está sendo desrespeitada nessa emenda. Quero perguntar: por que 
não verificar a capacidade contributiva do capital, como bem disse o 
Dr. Demes? Quem leu esse livro "Lucros ou Pessoas" poderá verificar 
que essa política tributária que nos está sendo imposta é nada mais 
nada menos que uma política neoliberal de lucros, em que o próprio 
Es1ado está preocupado com o que vai ficar, mas não está 
Preocupado com a pobreza. Está arrecadando da pobreza e chegará 
um tempo em que não haverá dinheiro para isso, e o Estado vai se 
empobrecer. É a política neoliberal que está aí, dita pelo próprio 
~enoíno, inserida na política econômica atual. Foi isso que vimos no 
Jornal "Estado de Minas" de sábado ou domingo, e que não vejo 
mudar. Quem não leu o livro "Lucros ou Pessoas" deve fazê-lo. 

O Deputado Federal Mussa Demes - A pergunta específica que 
tenho é se há ou não, no projeto de reforma tributária, algum 
dispositivo que proíba a concessão de benefícios e incentivos fiscais. 

A. Sra. Mariza Penchel D"Aparecida- E não deveria haver, em nível 
federal? 

O Deputado Federal Mussa Demes - Existe, sim. A proposta veda 
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apenas, em relação ao ICMS, que esse tipo de incentivo possa 
ainda vir a ser concedido daqui para a frente. É o art. 92 da Proposta 
de Emenda à Constituição no 141. 

Quanto ao problema de tributar de forma seletiva os resultados, que 
me pareceu ser indagação da Ora. Mariza, volta-se recorrentemente a 
um questionamento que se faz: os Bancos não pagam impostos ou 
pagam pouco imposto? Vamos ver isso de maneira mais clara e 
enfrentar essa questão de uma forma mais transparente: os Bancos 
pagam imposto, sim, pagam COFINS, PIS, pagam sobre o resultado 
que têm. Se isso é pouco, então a legislação ordinária pode impor 
uma cobrança ainda a esse tipo de atividade. Mas dizer que não 
pagam impostos é um exagero e, se isso fosse verdade, teríamos um 
problema de gerenciamento. Caberia à Secretaria da Receita Federal, 
a que a senhora pertence, com muita honra, e sei disso porque 
também já pertenci a esse grupo, identificar os Bancos que não estão 
pagando e, se a legislação autoriza a pagar, fazer uma fiscalização 
sobre eles. Mas não podemos dizer que todo esse segmento não 
paga, quando, na verdade, se não paga! ou se paga menos do que 
deveria, é porque a lei não autoriza a pagar. E se autorizar e ele não 
pagar, evidentemente que a Secretaria da Receita Federal teria a 
obrigação de promover uma fiscalização para ver quem não está 
cumprindo com suas obrigações tributárias. 

O Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes - Os Bancos repassam o 
custo. Esse custo é o custo do dinheiro que está ficando para os 
Bancos. 

O Deputado Federal Mussa Demes - Todo empresário repassa 
custos, na medida em que são tributos indiretos. Num sistema 
capitalista não se pode limitar lucros. Podem-se estabelecer limites 
para cobrança de lucros, taxas, por meio da legislação ordinária, não 
necessariamente por meio de uma reforma constitucional. 

Pergunta do Dr. Marco Aurélio Nastrine: "Existe, no Congresso 
Nacional, alguma proposta para inibir a sonegação fiscal, com 
penalidade severa aos sonegadores, ao mesmo tempo em que 
prestigie, de forma concreta, os agentes arrecadadores?" Existe, sim. 
A própria Lei de Sonegação Fiscal é muito antiga e se encontra 
inserida na legislação, desde a década de 70, penalizando, de forma 
severa, os sonegadores. E se não está sendo, na prática, adotada 
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como deveria, o problema não é da lei, mas de sua aplicação, que 
deve ser exigida por intermédio da manifestação dos Procuradores, 
Promotores, com a apreciação do Poder Judiciário sobre eventuais 
crimes praticados. 

Sobre a outra indagação: "que prestigie, de forma concreta, os 
agentes arrecadadores", sempre me senti prestigiado como Auditor 
Fiscal do Tesouro Nacional. Mas "o pau que dá em Chico dá em 
Francisco também". Evidentemente que eventuais abusos no 
exercício da função precisam e devem ser corrigidos em benefício do 
próprio grupo. O Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes denunciou 
fatos que têm um caráter de excesso: polícia dentro de um 
estabelecimento, juntamente com agentes fiscais, parece-me algo 
muito grave. A meu juízo, trata-se de desvio de comportamento que 
pode ser adequadamente punido. O respeito à autoridade do fiscal 
existe e a legislação o autoriza. Mas, evidentemente, ele tem de se 
comportar com a dignidade que a sua elevada função exige. 

Sebastião Pinheiro pergunta: "Se o prazo para apresentação de 
emendas se encerra amanhã, como serão recebidas as proposições 
reiteradas por este seminário na quarta-feira?". Isso é verdade. 
Temos regras no Congresso, e o Regimento Interno estabelece que, 
recebida, na Comissão Especial, a proposta de reforma, os 
parlamentares têm 1 O sessões para apresentar emendas, prazo que 
se encerra amanhã, reservada ao Presidente da Casa, se achar 
conveniente, a sua prorrogação. O relator talvez interfira junto a ele 
para que isso aconteça. Caso não faça a prorrogação, é uma 
sinalização evidente de que o Governo pretende dar maior velocidade 
ao trâmite dessa proposta. Acho que, como se trata de uma proposta 
nova, deveria haver mais tempo para discussão, para se apreciarem 
iniciativas como a que hoje ocorre aqui e em outros Estados da 
Federação. O relator tem força junto ao Presidente da Casa e junto ao 
Presidente da República, de quem é amigo pessoal, e acredito que 
isso possa acontecer. 

Pergunta de José Roberto: "A partir de dezembro de 2002, o PIS 
incide sobre as transferências dos Estados, dos municípios e da 
União. O que ocorrerá com a COFINS, o Imposto de Renda da pessoa 
jurídica, CSLL? Incidem sobre essas transferências também? O que a 
reforma tem a contribuir para que essas empresas, principalmente as 
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de pesquisa, não paguem imposto sobre essas transferências?". 
A resposta é, simplesmente, não. A reforma nada pode fazer em 
relação a isso por se tratar de matéria de lei ordinária, devendo dessa 
forma ser encarada. 

O Sr. Presidente - Parece-me que, mesmo que o limite do prazo seja 
amanhã, haverá outras oportunidades para que as emendas sejam 
apresentadas. 

O Deputado Federal Mussa Demes - Não, Presidente. O prazo 
realmente se encerra amanhã. A partir daí, só poderemos ter 
destaques. E qualquer emenda que se possa fazer no Plenário, 
depois, terá de ser em cima das emendas apresentadas na Comissão. 
Ou seja, é um prazo que deve ser observado por todos. 

Mas asseguro a todos vocês que cerca de 200 emendas estão 
sendo apresentadas pelos parlamentares e não apenas pelos que 
pertencem à Comissão Especial, e acredito que todos esses 
questionamentos que estamos levantando aqui já estejam sendo 
abrangidos por essas emendas, até porque cada segmento 
empresarial, de trabalhadores, enfim, cada segmento da sociedade 
tem um Deputado Federal que o representa e que, portanto, estará 
procurando fazer essas alterações por meio de emendas. E não creio 
que haja muitos questionamentos novos, que já não tenham sido 
objeto de conhecimento e de apresentação de emendas por nossos 
companheiros da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Presidente - Pergunta ao Dr. Milton Rebouças, de Marco 
Antônio Perdigão Mendes: "O Dr. Varsano não confirma o aumento da 
carga tributária com a reforma. Qual o seu posicionamento e qual o 
argumento básico para isso?". 

O Sr. Milton Cláudio Amorim Rebouças - Por sorte, minhas 
perguntas foram divididas, facilitando-me observar o tempo. Mas 
algumas questões orais foram feitas, e seria conveniente fazer uma 
manifestação sobre elas. 

O Sr. Manoel abordou a questão do lucro líquido. Isso é o que sobra 
para o empresário e não pode ser cassado; tem de ser respeitado. 
Não podemos promover uma reforma que tome do empresário tudo o 
que lhe sobra, pois aí não haveria interesse em se dedicar à atividade 
empresarial, à atividade produtiva. E não há como se falar em 
empregos sem empresa. Do contrário, teríamos o Estado socialista, 

L----0-----' 



1117 
em que todos são empregados do Estadd. Se não é isso o que 
queremos, temos de estimular, sim, a produção. 

Partindo dessa reflexão, um grande ponto dessa reforma está preso 
na federalização do ICMS, que se destina a acabar com a guerra 
fiscal, o que deverá resolver o problema das importações das 
máquinas de costura. Federalizado o ICMS, ninguém poderá dar um 
benefício maior do que o outro. Assim, as importações serão feitas 
diretamente por aqueles que têm interesse em sua aquisição, ao invés 
de serem adquiridas por um Estado qualquer, por ali haver o incentivo 
ou por ser mais perto de um porto, fazendo com que o pólo industrial 
seja gerado naquele Estado, com os repasses, inibindo Minas Gerais 
que, além de não ter o incentivo, não tem porto. 

Quanto à capacidade contributiva, esse é um aspecto extremamente 
importante. Em nossa Constituição diz-se que a tributação deve ser 
informada, primeiro, pela capacidade contributiva sempre que 
possível, ou seja, a capacidade contributiva será aplicada quando for 
o caso e nos termos de interpretação de quem estiver fazendo a 
legislação. A capacidade contributiva deveria ser a base, mas a nossa 
Constituição ainda fez mais uma restrição: fala de capacidade 
contributiva para os impostos; nem é geral para todos os tributos. 

As contribuições não têm de respeitar esse critério, que deveria ser 
básico. Paga mais quem pode mais, isso não existe como prevenção. 
Quanto à carga tributária ser aumentada ou não pela reforma, o 
sistema tributário, da forma que está, exige uma carga, seja de 36 ou 
42%. Há uma carga oficial incidente, não falo da sonegação. Em 
alguma reforma do sistema tributário feita anteriormente, a carga foi 
reduzida? Desconheço. Não é a alteração do sistema tributário que 
aumenta a carga, mas sua conseqüência, e a conseqüência de todas 
as reformas anteriores, foi o aumento. Ter por filosofia que será 
mantida a mesma carga tributária não nos dá garantia, e precisamos 
colocar um freio na capacidade criativa do Estado em propor 
aumentos tributários. Vemos o contrário. Por exemplo, foi aberta a 
possibilidade de, quanto ao ICMS, e agora trata-se também de bens, 
ser tributado não só quem comprar, mas também quem vender. 

O Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes - Tenho quase 75 anos. 
Sou lutador e penso nisso todo minuto. Tenho uma casa comercial 
muito boa em Viçosa, sempre dei preferência à legalidade e à 
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lealdade. Estou fechando a Casa Silva, porque não agüento tanta 
burocracia, tanta armadilha, tanta ilegalidade. Com esse negócio de 
sonegação, não tem como andar na ilegalidade, não existe liberdade 
na ilegalidade. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Marcelo Vasconcelos, do 
SINDIFISP, pergunta: "Como compatibilizar o princípio da origem para 
mercados integrados com a guerra fiscal entre os Estados?". 

A pergunta é tecnicamente correta, muito bem-feita. Na verdade, o 
princípio da origem, que é o princípio de arrecadação próprio dos 
mercados integrados, exige um controle forte das isenções, dos 
benefícios. O princípio do destino, que é próprio dos mercados não 
integrados, convive bem com uma autonomia mais forte dos Estados 
envolvidos. Cada um deles pode conduzir a sua política tributária 
isoladamente. Por isso é aplicado no comércio exterior, demonstrando 
que precisamos ter uma coerência. Queremos combater a guerra 
fiscal. No projeto, há um dispositivo que proíbe a concessão de 
isenções e benefícios fiscais no ICMS. Então, não faz sentido adotar o 
princípio do destino na arrecadação. São contradições graves. 

Concordo com o Deputado Federal Mussa Demes quando diz que a 
arrecadação deve ser repassada para o Estado consumidor, para o 
Estado do destino. O Piauí exige isso. Quem tem um pouco de 
lealdade e de senso de justiça concorda que o federalismo só 
funciona se houver lealdade e solidariedade. 

Wellington Faria e Marco Antônio Perdigão perguntam sobre a 
capacidade econômica e se é possível evitar a tributação tão onerosa 
sobre a folha de pagamento, se essa redução prevista no projeto terá 
efeitos concretos. 

Gostaríamos que um dispositivo do Projeto Mussa Demes 
prevalecesse. Nessa hora, sou Mussa Demes. Sabemos que os 
tributos irão onerar os cidadãos comuns, chamados inocentes, que 
não sabem que pagam. Um mendigo, por exemplo, paga imposto, 
pois compra arroz, feijão etc. No preço do valor que vai pagar, incidem 
os impostos sobre a cesta básica. Quase nenhum cidadão brasileiro 
sabe disso. O ICMS deveria correr por fora, como nos filmes 
americanos: o preço é "x", mais o ICMS, mais o imposto correndo por 
fora. Isso faz com que o cidadão comum tenha consciência de que 
está suportando a carga tributária. Seria uma boa medida a ser 
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implementada. 

Em relação à desoneração da folha de pagamento, acredito que 
existam ações afirmativas no campo do direito tributário. Não acredito 
na visão de Adam Smith de que elas se anulariam e que as diferenças 
econômicas não podem ser criadas porque o mercado as anularia. 
Esse projeto acredita nas ações afirmativas no seio do sistema 
tributário, só que as considero insuficientes. A preocupação com a 
geração de emprego é tão grande que recentemente a comunidade 
européia aprovou uma diretiva autorizando a aplicação das alíquotas 
mais baixas do IVA nas atividades de aplicação de mão-de-obra 
intensiva. Para que nos ajustemos ao resto do globo, em um 
programa de globalização, deveríamos colocar os nossos produtos na 
mesma competição e gerar aqui os nossos empregos. Desconfio que 
apenas reduzir a contribuição sobre a folha de pagamento não será 
suficiente. Acho que o projeto deve abrir outras exceções em favor do 
ser humano. Gerar empregos é prioritário. 

Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui neste seminário. 
Parabenizo a Assembléia Legislativa e a todos os palestrantes que 
aqui estiveram comigo. Muito obrigada. Desculpem-me por ter que 
sair um pouquinho antes do término. 

O Sr. Antônio Sérgio Tonet - A primeira pergunta foi feita pelo 
Sebastião. Ele vê incongruência na aplicação do princípio da 
capacidade contributiva com a progressividade dos impostos e a não-
cumulatividade. Na verdade, não há incongruência porque, pela 
progressividade, aumenta-se a alíquota à medida que se aumenta 
também a base de cálculo. Então, paga mais quem ganha mais, quem 
tem uma capacidade disposta para um gasto maior. Através da 
progressividade, dá-se efetividade ao princípio da capacidade 
contributiva. Por isso, não há incongruência. 

Em relação à possível incongruência da aplicação do princípio da 
capacidade contributiva quanto à não-cumulatividade, também não 
vejo porque, na fórmula com que se cumpre o princípio da capacidade 
contributiva nos impostos indiretos, um dos mecanismos é exatamente 
o da utilização da não-cumulatividade. A não-cumulatividade vem em 
favor do consumidor final. Um imposto cumulativo em cascata 
representa um ônus maior para o consumidor final do que aquele 
tributo que aplica o princípio da não-cumulatividade. Reclama-se até 
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que esse princípio seja expandido para oútros tributos, como as 
contribuições sociais, que hoje são tributos em cascata. Então não há 
incongruência. Na realidade, a fórmula como o legislador cumpre 0 
princípio da capacidade contributiva nos tributos indiretos é a 
aplicação do princípio da seletividade em função da essencialidade 
dos produtos ou mercadorias, e o da não-cumulatividade. 

O Sr. Wanderley Fonseca, empresário da construção civil, pergunta 
se é legal a cobrança do ICMS pela TELEMAR em suas contas. É 
legal. O Código Tributário Nacional autoriza essa fórmula de 
lançamento. É possível essa delegação de competência, e não há 
ilegalidade nessa cobrança. 

A Vanilda Aparecida Leandro, do Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Estado de Minas Gerais, faz a seguinte consideração: "Como 
concretizar uma reforma mais justa que o atual sistema, que privilegia 
o mau contribuinte ao acenar constantemente com anistias, incentivos 
e outros critérios injustos, em detrimento daquele que sempre cumpriu 
com suas obrigações?". Toda norma geralmente é excepcionada. A 
norma geral é que todas as pessoas atingidas pelo fato gerador 
cumpram com suas obrigações. Somente em situações excepcionais, 
teremos imunidade, isenção, benefício fiscal, anistia ou remissão. São 
exceções. E essas exceções devem existir para que o sistema todo 
funcione bem em situações concretas. Em algumas situações é 
necessário que o poder público conceda uma isenção ou uma anistia. 
O que a sociedade não pode tolerar é o abuso dessa prática e que a 
exceção vire regra. Então cabe à sociedade civil fiscalizar melhor os 
Poderes Executivo e Legislativo para que isso não se transforme em 
regra. 

Luís Dogmini Filho, contador, do 7° período de Direito, pergunta: 
"Como enquadrar os infratores nos crimes contra a ordem tributária 

' sabendo-se que o sistema é desumano para com as pequenas 
empresas que se propõem a cumpri-lo e não conseguem, por conta 
da concorrência desleal?". 

Existem outras questões sobre a sonegação fiscal que. vou abordar 
rapidamente. O senhor abordou, em sua palestra, o problema da 
denúncia nos crimes fiscais. Um grande problema da denúncia é que 
ela pode acarretar em penas de reclusão. Mas o sistema prisional 
brasileiro transforma em fato até impeditivo essa aplicação. 
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Outra questão relacionada com o mesmo tema: "Sr. Procurador, 

alérn dos artifícios usados na prática da sonegação fiscal, temos a 
Prática muito comum da elisão fiscal. O senhor vê na reforma proposta 
rnecanismos jurídicos que coíbam a prática de ambos, sonegação e 
elisão?". 

Hoje, o problema maior de quem trabalha na justiça criminal é 
enquadrar, como citou o debatedor, o contribuinte que pratique um 
Crirne contra a ordem tributária. Há vários mecanismos através dos 
quais o Promotor de Justiça, o Procurador não tomam conhecimento: 
o exaurimento do processo tributário administrativo, o pagamento do 
tributo sonegado. Enfim, depois que o processo tem início, é difícil 
aplicar pena de reclusão, porque há diversos benefícios como a multa 
SUbstitutiva às penas restritivas de direito que realmente devem ser 
aplicadas. Hoje é difícil uma pessoa que praticou crime contra a área 
tributária ser condenada a uma pena de reclusão mínima de dois 
anos. 

Com relação à elisão fiscal, ao que me consta, o projeto não trata da 
elisão fiscal, como de fato não deveria tratar. Isso não é matéria de lei 
ordinária. O Código Tributário Nacional foi recentemente alterado. Foi 
editada uma lei ordinária prevendo um tratamento, entre aspas, para 
cornbater a elisão fiscal, algo que é hoje muito difícil, porque se deve 
separar a sonegação fiscal da elisão fiscal. Na sonegação fiscal, há 
fraude, dolo, má-fé. Na elisão fiscal, os contribuintes aproveitam as 
brechas da legislação, há um planejamento fiscal, em face disso o 
contribuinte atua. 

O que o legislador quis, na realidade, foi combater a elisão fiscal, 
mas é difícil, porque o permissivo é para se combater a fraude, e não 
a elisão fiscal. 

Há uma última pergunta: "Que forças o senhor citaria impedem a 
implementação da capacidade contributiva de tributos, já que a 
realidade social brasileira é representada pelas classes média e baixa 
da população? É pergunta da Cássia Ferreira, da PUC-Minas. Cássia 
citou que a população brasileira é composta por pessoas das classes 
média e baixa. Por exclusão, os segmentos representativos da classe 
A, juntamente com o Estado, com o Poder Público, vêem-se, muitas 
vezes, impossibilitados de enfrentar esses problemas. Numa reforma 
tributária, já devemos considerar aquilo que é possível ser aprovado, 
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aquilo em que não há polêmica. A realidade é essa, infelizmente. 

Gostaria também, nestas considerações finais, de agradecer a 
participação e enaltecer, mais uma vez, a propriedade deste debate. 
Concordo com o Prof. Mussa Demes, porque todas essas angústias já 
estão sendo vistas no Congresso Nacional por meio de centenas de 
emendas. Tenho a certeza de que este debate enriquecerá os pontos 
de vista, muitas vezes convergentes no tocante ao importante debate 
que se trava no Congresso Nacional. Muito obrigado. 

O. Sr. Fabrício Augusto Oliveira - Pergunta do Vereador Waldir de 
Abreu, da Câmara Municipal de Teófilo Otôni: "Percentualmente, 
como serão contemplados os municípios diante do que propõe a 
Proposta de Emenda à Constituição no 41 ?". 

Não é uma resposta fácil. Para a ela responder, precisariam existir 
dados confiáveis sobre a expansão do bolo tributário e informações de 
como essa expansão se distribuiria entre o Governo Federal, os 
Estados e os municípios. Partindo-se das simulações que têm sido 
feitas por alguns institutos, podem-se até fazer projeções, mas tudo 
ainda permanece uma incógnita. 

Tem-se comentado sobre possibilidades de melhorar as finanças 
dos municípios, mas tudo ainda a ser confirmado, dependendo do 
formato final das mudanças. 

A progressividade do IPTU, a partir de sua aprovação em 2001, 
permitiu a muitos municípios aumentar consideravelmente sua 
arrecadação. Pode ocorrer o mesmo como o ITBI, se se estabelecer 
sua progressividade. 

Outra medida importante seria a criação do fundo de 
desenvolvimento regional, a ser alimentado por 2% do IPI e do 
Imposto de Renda. Os recursos seriam destinados às regiões mais 
pobres. Se o IPI e o Imposto de Renda continuarem a ser impostos 
importantes explorados pela União, pode-se esperar que, ainda que 
de forma não significativa, haja recursos para isso. 

Um terceiro ponto: a extinção dos incentivos e das isenções fiscais 
pode aumentar a arrecadação do ICMS e favorecer os municípios, ou 
o nivelamento das alíquotas do ICMS por cima pode expandir a 
arrecadação dos Estados e, com isso, favorecer também a 
distribuição para o município. 

Há, na proposta, uma regra de revisão dos critérios de repartição da 
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cota-parte municipal. Os 75% poderiam ser reduzidos pelo VAF, o 
que poderá favorecer os municípios que não têm bases econômicas 
fortes. 

Por último, o que pode ocorrer - não sei se as emendas que serão 
apresentadas vão conseguir - diz respeito a uma possível 
redistribuição de algumas contribuições sociais, como a CPMF, entre 
o Governo Federal e os Estados, com o que os municípios também 
poderiam sair fortalecidos. 

No mais, agradeço a oportunidade de discutir assunto tão relevante 
e torço por que daqui saiam propostas capazes de influenciar a 
reforma e adequar o sistema tributário ao crescimento do País com 
melhor distribuição de renda. 

O Sr. Ricardo Varsano - A primeira pergunta é de Cléver Mendes de 
Oliveira, da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais: "A CPMF tem 
efeito nos juros de captação de empréstimos no mercado? Se tem, 
sendo o Governo o maior tomador no mercado, não há risco de o 
Governo estar perdendo com os juros o que está ganhando com a 
CPMF?". 

Não posso afirmar que a CPMF tenha efeitos sobre juros, mas muito 
provavelmente tem. 

É muito pequeno, muito menor, por exemplo, do que o IOF, que, do 
ponto de vista fiscal, é um imposto muito menos relevante, mas tem 
um efeito muito maior. Certamente, não se está perdendo dinheiro 
com a CPMF. A arrecadação líquida, levando-se em conta o impacto 
sobre juros - que é muito pequeno -, é muito relevante. 

A segunda questão vem de Adriano, do SINDECOM-MG: "Por favor, 
detalhe o montante e o percentual do PIS de cada uma das 
transferências principais ao setor privado pelo Estado, juros e 
Previdência, e quanto em percentagem do PIS sobra para aplicação 
em atividades públicas relacionadas com o bem comum". 

Não tenho esses números na cabeça, mas posso dar um 
balizamento. A conta de juros do Governo está, a esta altura, entre 
8,5% e 9% do PIS. Não tenho a conta da Previdência, mas tenho a 
conta dos tributos sobre folhas de salários, incluindo Previdência e 
FGTS, que, no final das contas, também é transferência, mais a 
contribuição dos empregados públicos, que também dá alguma coisa 
como 8,5% do PIS. Fora isso, o regime geral da Previdência tem um 
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déficit aproximadamente de 1 ,5% do PIB, que é coberto com a 
COFINS e a CPMF. Então, já vamos para 10%. E tem mais o déficit 
da Previdência do setor público, que, na minha opinião, é um falso 
déficit. Existe um déficit de 1% a 2%. A moral da história é que a 
Previdência fica nos 11% ou 12% do PIB. Com mais 9% de juros 
chega-se a uns 20% só dessas transferências. Não estou contand~ 
abono do PIS, não estou contando Fome Zero, não estou contando 
Bolsa-Escola, não estou contando nenhum desses outros tipos de 
transferência. É alguma coisa em torno de 20% do PIB só de 
aposentadorias e juros, o que significa que sobram perto de 16% para 
os demais gastos, inclusive essas transferências, o que é mais ou 
menos a carga tributária de alguns países latino-americanos. A 
Argentina está com 20%, o Uruguai tem 30%, o Paraguai tem 12% ou 
13%. Se contarmos a carga líquida, não estamos longe da média 
latino-americana. Evidentemente, em relação aos Estados Unidos, 
nossa carga tributária é muito maior, mas significa que nosso setor 
público é 20 vezes menor do que o setor público americano, porque a 
renda lá é 20 vezes maior do que a nossa. 

Pergunta de Maria Madalena de Souza, do SINDIFISCO: "O ITBI, 
para o senhor, não é um imposto direto? Somente se consegue 
melhorar a distribuição social da renda com impostos diretos, 
aumentando a carga tributária desses impostos, em detrimento de 
impostos indiretos". 

Vou casar um pouquinho com a outra pergunta, de Cláudio Dias 
Ferreira, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência Social: "O 
que deve constar na proposta de reforma tributária para reduzir a 
concentração de renda e patrimônio?". Ele também pergunta sobre 
desemprego, mas vamos deixar para daqui a pouco. 

Em primeiro lugar, não gosto dessa distinção entre impostos diretos 
e indiretos, que não representam nada economicamente. Está 
provado, pela teoria econômica, que não existem impostos diretos 
nem indiretos. Todos os impostos podem ser transferidos ou não para 
outras pessoas. Nesse sentido, todos os impostos podem ser diretos 
ou indiretos. Prefiro a classificação de impostos sobre renda, impostos 
sobre patrimônio, impostos sobre transações. E o ITBI, claramente, é 
um imposto sobre transação. Não é um imposto sobre o patrimônio 
em si. Existe na medida em que houver uma transação comercial com 
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o imóvel. Nesse sentido não é muito diferente do ICMS ou do ISS. 
Por isso acho que não deveria haver nenhuma progressividade em 
relação a ele. 

Quanto à questão de reduzir a concentração de renda e o 
patrimônio, é fato que, quanto mais tributos diretos no sentido de 
tributação da renda e do patrimônio houver e quanto menos tributos 
indiretos, mais fácil será o sistema tributário atuar sobre a distribuição 
de renda ou de patrimônio. Ocorre, no entanto, que, dada nossa 
limitação, dado que estamos em uma economia globalizada, somos 
participantes dela, não podemos ser muito diferentes dos outros. Se 
tivermos um sistema muito mais progressivo do que os outros, 
simplesmente o capital vai embora. Temos de respeitar esse limite, do 
qual não há como fugir. 

Com isso, o sistema tributário, em geral, não é capaz de cumprir um 
papel redistributivo muito forte, é capaz de ter alguns impostos 
progressivos que compensam a regressividade de outros. Com o 
ICMS, não temos um impacto negativo sobre a distribuição de renda. 
Daí para a frente, devemos trabalhar a redução dos gastos públicos, 
que precisam ser redistributivos, o que não ocorre nesta terra. 

O que deve ser colocado na reforma tributária para reduzir o 
desemprego? 

A palavra-chave é competitividade. Precisamos ser competitivos 
para criar empregos. Não vamos crescer sem isso. Tudo que importa 
para a competitividade é necessário estar na reforma tributária. Não 
quer dizer que a reforma tributária resolverá o nosso problema de 
desenvolvimento. Outras medidas serão necessárias, precisamos 
reduzir custos de transporte, de armazenagem e deficiências. Para 
retomar o desenvolvimento sustentado, é necessária uma reforma 
tributária visando à competitividade. 

Até aqui as empresas estavam preocupadas com ganhos 
financeiros. Ainda estão, por causa da taxa de juros alta. Quando os 
juros forem reduzidos, deverão se preocupar com a redução de 
custos. A competitividade não depende só das empresas, mas de 
fatores externos e daqueles que são de responsabilidade do Governo. 

O País ficará estagnado se não formos competitivos numa economia 
global. Daí a importância da reforma tributária. Agradeço a 
oportunidade de participar deste debate. 
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O Deputado Federal Mussa Demes - Gostaria de parabenizar, 

como já o fizeram os demais companheiros, a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais por este Seminário. Talvez seja o de maior amplitude 
entre os de que participei. Já estive em Santa Catarina, no Paraná e 
no Rio de Janeiro, e a minha agenda está tomada até o final do mês 
de junho. 

Parabenizo os expositores, alguns dos quais conhecia 
pessoalmente, caso do Varsano, que muito contribuiu na elaboração 
da proposta da legislatura passada, e da Ora. Misabel, um dos 
expoentes nacionais nessa área. 

Senti que a tramitação da proposta angustia a todos, porque só na 
quarta-feira será possível elaborar um texto com os resultados deste 
Seminário. 

O relator, Deputado Virgílio Guimarães, que já participou da 
Constituinte de 1988, tem o poder regimental de apresentar emendas 
em qualquer fase do processo, até a sua votação. É a única exceção 
à regra do regimento. Todos nós, parlamentares comuns, podemos 
apresentar as emendas, mas ao relator é conferida a prerrogativa de, 
em qualquer fase do processo, encaixar no texto o que achar por bem. 
Isso deve aliviá-los da preocupação que manifestaram há pouco. 

Agradeço ao Presidente a distinção que me dedicou ao mandar-me 
esse convite, que atendi com toda a satisfação. Saio daqui 
enriquecido com a discussão que se fez e mais preparado para 
conduzir a votação dessa proposta que está sob a minha 
responsabilidade, na condição de Presidente da Comissão Especial. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - O que temos discutido muito na Assembléia 
Legislativa é que estamos num tempo de mudanças importantes neste 
País. Talvez não consigamos fazer as mudanças desejadas para 
atingir o horizonte que queremos, mas seguramente vamos debater, 
discutir e contribuir para tornar o sistema tributário mais justo, 
enfrentando o problema da guerra fiscal, da distribuição da carga 
tributária, de tal forma que aqueles que podem mais contribuam com 
mais tributos e aqueles que não podem cheguem à possibilidade de 
receber incentivos, apoio e de ter a carga tributária negativa no 
sentido da renda mínima, para que este País tenha mais justiça e que 
o povo brasileiro possa viver num tempo em que os seus sonhos 
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possam ser realizados. Estamos testemunhando, hoje, uma 
situação perversa em quase todos os níveis, o que nos leva a concluir 
que há necessidade de que as mudanças sejam mais amplas que 
apenas as reformas previdenciária e tributária. Temos de avançar no 
campo das reformas política, judiciária, agrária, outros espaços que 
possam permitir o pleno desenvolvimento do povo brasileiro. 
Queremos um país onde as possibilidades da construção do estado 
democrático de direito e de justiça sejam reais, o que, infelizmente, 
ainda não vivemos. É fundamental, neste momento de debate, que 
ajustemos a nossa linguagem para termos acesso a valores e 
informações que sejam verdadeiras, para que possamos trabalhar 
com as verdades ou o que nos aproxime mais daquilo que 
entendemos como verdade. 

Agradeço a presença de todas as entidades aqui representadas e 
manifesto um agradecimento muito especial a todos que fizeram as 
explanações. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião de debates de logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 11a REUNIÃO ESPECIAL, EM 17/6/2003 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Deputado 
Federal Virgílio Guimarães - Palavras do Sr. Antônio Eduardo Macedo 
Soares de Paula Leite Júnior - Palavras do Sr. Gilman Viana 
Rodrigues - Palavras do Sr. Edwaldo Almada de Abreu - Palavras do 
Sr. José Eustáquio Passarini de Resende - Palavras do Prefeito José 
Fernando Aparecido de Oliveira - Palavras do Sr. Antônio de Pádua 
Silva - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Pastor George - Alberto 

Bejani - Ana Maria - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio 

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

/ ,' ' 



1128 
Avelar.- Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair . 

0 Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelln, 
Augu~to - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Maria J?se 
Hau~lsen - Maria Olívia - Marília Campos - Neider Moreira - Oll~to 
Godmho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado. 

Abertura 0 Sr. Presid.:nte (Deputado Antônio Júlio) - Às 8h45min, declar~ 
a~e~a a. r~~n1ao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mmelr~, .m1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr .. _2 ~ 
Secretano, para proceder à leitura das atas das duas reumoe 
anteriores. 

A~ . 
~ O Deputado Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc", procede a 

leltu~a_das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restnçoes. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Deputado Federal Virgílio Guimarães, relator. ~a 
Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional; Antomo 
Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Júnior, representando 0 
Secretário de Estado da Fazenda, Fuad Noman; Edwaldo Almada ~e 
Abreu, Presidente do Conselho de Política Tributária da Federaçao 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Gilman Viana 
Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuá~i~ do 
Estado de Minas Gerais - FAEMG -; José Eustáquio Passanm. ?e 
Resende, membro da Academia Brasileira de Direito Tributano, 
representando a Federação do Comércio; Prefeito José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Presidente da Federação Mineira de 
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -; e Antônio de 
Pádua Silva, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de 
Tributos de Minas Gerais - SINDIFISCO-MG. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença em Plenári~ ~o 

Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, Sr. Claudio 
Roberto Leal Rodrigues. 

Destinação da Reunião 
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() Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento 

da Seminário Legislativo Minas na Reforma Tributária, com o tema 
Proposta do Governo Federal para o Sistema Tributário Nacional. 

Palavras do Deputado Federal Virgílio Guimarães 
~r. Presidente, Deputado Antônio Júlio, demais membros da mesa, 

Deputados e Deputadas, senhoras e senhores, companheiros e 
ca11panheiras, aproxima-se o momento de encerrar-se o prazo para 
apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição no 
41, que é uma parte fundamental da reforma tributária e o início das 
reuniões conclusivas a respeito do relatório, que deverá ser votado, 
espero, ainda no próximo recesso. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 41, que é uma parcela das 
mudanças constitucionais, é a parte mais importante da reforma 
tributária, mas não é a reforma inteira. A reforma tem diversos 
momentos, o primeiro deles é aquele em que estamos, que é o das 
mudanças constitucionais. Mas o sistema tributário, como é natural, 
co11pleta-se com toda uma legislação infraconstitucional e até com 
outras normas, que não seriam leis complementares ou ordinárias. 
Portanto, é importante entender que a reforma tem vários momentos, 
mas é um todo. Precisamos fazer agora as mudanças constitucionais 
e, ainda este ano, prioritariamente, toda a legislação que 
regulamentará aquilo que for alterado na Constituição. Ainda é nosso 
Objetivo alterar a legislação ordinária fundamental, que avança 
bastante. Depois, teremos que completar as mudanças tributárias 
sa11ente com resoluções, portarias, etc. 

O Governo brasileiro felizmente nos deu um ponto de partida 
essencial para que finalmente o Brasil tenha a reforma tributária, com 
a. proposta de emenda à Constituição que enviou, após discussão com 
as Governadores e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Sccial. Ou seja, o Governo enviou uma proposta que já tem base 
Política para sua aprovação e isso é essencial. No Brasil, há muito 
tempo, vivemos na expectativa de uma reforma tributária, sempre 
adiada e nunca realizada, ou pelo menos não realizada pelo 
Congresso, numa discussão conjunta sobre a reforma tributária. 

O sistema tributário atual foi constituído em dois momentos: a 
re1orma Campos Bulhões, em 1965, que depois veio se completando, 
quando se criou o ICM. Na Constituinte, houve uma tentativa de 
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mudança que não avançou muito. Foi a Constituinte cidadã, 
democrática e municipalista que, basicamente, fez a distribuição dos 
recursos para os Estados e, sobretudo, para os municípios. 

Logo depois, o Governo Federal, que perdeu recursos com a 
descentralização promovida pela Constituinte, reagiu, até porque a 
descentralização foi feita sem previsão de uma fase de transição, o 
que me parece sempre temerário no que se refere a sistema tributário. 
E reagiu procurando recompor suas finanças. 

Após a Constituinte, iniciou-se uma contra-reforma tributária. No 
início da década de 90, portanto pouquíssimo tempo depois da 
Constituinte, houve todo um movimento do País para uma reforma 
tributária. São 1 O anos de tentativa, desde 1991, e, enquanto o País 
discute a reforma tributária, que não ocorre, o Governo Federal 
prossegue, de maneira acelerada, a sua contra-reforma porque, além 
de decompor o seu quinhão, exatamente nesse período começou o 
endividamento, cada vez maior derivado de um modelo econômico 
implantado no País, com cresci~ento das dívidas, sobretudo a dívida 
interna, com o custo financeiro decorrente disso, o que fez com que a 
voracidade da União em aumentar a carga tributária global e em 
aumentar a sua parcela nessa carga fosse a marca mais agressiva do 
que chamo de contra-reforma tributária. Tanto é que, nos últimos 1 O 
anos, em números redondos, a carga tributária aumentou em 1 0% do 
PIB aproximadamente, ou seja, a guerra fiscal foi feita contra o 
contribuinte. 

Ao mesmo tempo em que as receitas crescem nessa velocidade, os 
dispêndios líquidos do Governo diminuem: sua capacidade de 
investimento, etc. O componente financeiro aumentou em 9% do PIB, 
e este é o problema central do País, ou seja, temos uma arrecadação 
alta e uma população que não percebe o retorno. A relação 
custo/benefício da nossa carga tributária é uma das mais perversas do 
mundo. Hoje, arrecadamos quase R$500.000.000.000,00, com uma 
parcela substancial desse esforço contributivo ficando em itens de 
dispêndio em que o contribuinte pouco sente o seu retorno. A carga 
tributária é uma renda importante, até porque triplicou, nesse mesmo 
período, o dispêndio do contribuinte com o financiamento das diversas 
previdências: o regime próprio dos municípios, dos Estados e da 
Federação, bem como o regime geral tanto urbano quanto rural. A 
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sorna desses dois itens ultrapassa os R$200.000.000.000,00 dos 
cerca de R$470.000.000.000,00. São questões que temos de 
enfrentar. 

Esse crescimento brutal da carga tributária foi feito por meio das 
contribuições, tendo sido, portanto, injusto para com municípios e 
Estados e, sobretudo, acentuando as distorções imensas do sistema 
tributário nacional. Um sistema tributário feito a toque de caixa, 
pressionado pela necessidade de arrecadação e nunca orientado pela 
Idéia de um sistema tributário harmonioso, que buscasse a justiça 
social e fiscal, o dinamismo da economia, a simplificação do sistema, 
a rnelhor distribuição da carga. Nenhuma dessas razões presidiu as 
rnudanças que foram feitas. A única razão que as presidiu foi a 
necessidade de arrecadação, com a criação de novos tributos, 
basicamente as contribuições, quase sempre criadas com justificativas 
altruístas, magnânimas, sociais, mas cujo objetivo era abastecer o 
setor público de recursos para fazer face às crescentes despesas, 
sobretudo ao componente financeiro da despesa pública. 

Essa é a situação que herdamos. O próprio Imposto de Renda, que 
deveria ser um imposto socialmente mais justo, foi calibrado sempre 
Para aumentar a arrecadação, nunca para ter acentuado seu caráter 
de justiça social. Paga mais quem tem menos condições de fugir. 
Todos os critérios do Imposto de Renda foram feitos no intuito de 
arrecadar. 

Portanto, tornou-se um imposto sobre salário, atingindo de forma 
brutal aqueles que não tinham como se defender. E todos os demais 
tributos obedeceram à mesma lógica perversa. 

Assim, herdamos um quadro em que a reforma tributária é muito 
mais necessária do que há 1 O anos, porque o sistema está muito mais 
desfigurado, injusto, confuso e caro do que antes. Além de todas 
essas razões para a reforma, temos de fazer com que o sistema 
tributário alcance os objetivos que a sociedade dele espera, quais 
sejam: as justiças social e fiscal e o abastecimento do setor público de 
maneira adequada. Aliás, o principal - mas não o único - objetivo do 
sistema tributário é exatamente o de abastecer o setor público para 
fazer face às suas necessidades, mas de forma a promover a justiça 
fiscal e social, a redistribuição regional do progresso e da renda e, 
sobretudo, o crescimento do próprio setor, para que possa gerar 
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empregos, estimular exportações, enfim,' simplificar a vida do 
setor produtivo para que o ônus fiscal não vá muito além do ônus 
financeiro que causa. 

Hoje, a confusão tributária faz com que o ônus fiscal seja muito 
maior do que o custo financeiro. De acordo com dados recentemente 
divulgados pela FIEMG, até 3% do faturamento das empresas são 
absorvidos não com as despesas referentes ao recolhimento 
tributário, mas com as referentes a planejamento, execução e 
organização burocrático-tributários, o que é realmente de espantar. 

Mas, além desses objetivos da reforma tributária, a conjuntura atual 
torna tal reforma muito mais importante. Como disse, temos um 
endividamento público que altera inteiramente as discussões que 
classicamente se fazem sobre o sistema tributário. Ou seja, para 
calcularmos o que queremos arrecadar, que recursos precisamos, 
como obter esses recursos, que Estado queremos e de que tamanho, 
qual a carga? Bem, essa é uma discussão inútil no Brasil. A discussão 
sobre o Estado nada tem a ver com as despesas públicas. Como 
disse, o principal item das despesas públicas é o componente 
financeiro. Então, discutir sobre o tamanho do Estado não significa 
discutir sobre o tamanho do dispêndio público. O País tem uma dívida 
interna que se aproxima de R$800.000.000.000,00 - só a dívida 
mobiliária - e que demanda uma rolagem. Estou falando de dívida 
mobiliária, dos títulos da dívida pública, deste oceano de papéis da 
dívida pública que estão aí, rolados em curto prazo - apesar de o 
Governo Lula estar conseguindo avanços importantes nesse aspecto -
, que pressionam a taxa de juros para cima e fazem com que o 
componente financeiro seja insuportável. Portanto, temos de ter uma 
reforma tributária acompanhada da reforma da Previdência, da 
reforma do sistema financeiro, de um novo Banco Central, uma nova 
lei de falências, que sejam capazes de reduzir de forma acentuada, 
substancial e sobretudo duradoura esse custo financeiro tão elevado, 
que é o verdadeiro atoleiro da nossa economia. Ou seja, a reforma 
tributária tem de cumprir, junto com as demais, outros objetivos além 
dos seus próprios - como próprios são os objetivos da reforma da 
Previdência de assegurar aos servidores públicos uma previdência 
justa e sustentável. Mas tanto a reforma da Previdência quanto a 
reforma tributária devem oferecer também as condições de 
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sustentabilidade da própria economia brasileira e das finanças 
públicas federais, dos Estados e dos mumc1p1os. Qualquer 
desorganização nesses aspectos vai fazer com que fracassemos no 
objetivo de reduzir - como disse, de forma estrutural, substancial e 
duradoura - os nossos encargos financeiros, que são nosso alvo 
central. Portanto, a reforma tributária tem estes dois objetivos: o 
objetivo próprio de corrigir as imensas distorções e o objetivo 
conjuntural de ser o elemento central que dará sustentabilidade em 
médio e longo prazos à economia nacional, às finanças públicas, 
possibilitando ao Governo construir novo modelo econômico por meio 
de ações estruturais nos vários espaços da economia, no setor de 
exportação, na agricultura, na prestação de serviços de turismo e 
outros, na infra-estrutura, na energia, na bioenergia, etc. Assim, 
resolveremos a questão básica dos encargos financeiros e da política 
monetária, que é coerente e consistente em relação a esse objetivo, 
dando as condições adequadas para as mudanças estruturais que 
estão em curso. Nesse quadro, o Governo concluiu que a pior reforma 
é reforma nenhuma. A reforma precisa ser feita já, não podemos 
aguardar. 

O Governo fez uma proposta concentrada nos problemas centrais. A 
reforma é completa, é ousada, porque ousa ser aprovada, atacar as 
questões centrais e resolver os principais obstáculos. Não se 
pretendeu uma peça de exposição, uma peça de arte política, de arte 
teórica, e, sim, a obtenção de resultados objetivos para as aflições 
que o País vive agora. Esse é o objetivo da reforma. E o Governo fez 
isso de forma absolutamente segura, com base política. O que parecia 
impossível, aconteceu. A reforma sempre foi uma espécie de sinônimo 
de seleção brasileira: todos torcem, todos a amam, mas cada um 
escala seu time. Na reforma tributária, sempre houve interesses 
divergentes, por isso ela nunca foi aprovada. Todos a queriam, mas 
cada um puxava para o seu lado. 

Hoje, a reforma vem com a base política, dos Governadores, dos 
partidos e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Desse modo, nós, do Congresso Nacional, no debate com a 
sociedade, poderemos completá-la, ampliá-la, fazê-la mais ousada. 
Neste momento, não cabe nenhum tipo de lamentação sobre o que a 
reforma não fez. É o momento de fazer. Se alguém acha que ela não 
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ousou, vamos ousar agora. Vamos acolher todas as propostas. O 
que não iremos é permitir que um debate infinito impeça qualquer tipo 
de reforma. O Governo teve esse aprendizado, e também temos 
obrigação de tê-lo. Ele mandou uma reforma absolutamente 
consistente. Ela tem a marca do social. Pode-se falar que ela foi 
tímida em tudo, menos nisso, pois esgota todas as medidas no que se 
refere à reforma para a massa empobrecida no Brasil. Essa é a 
reforma dos pobres, é a reforma do social, das massas que votaram 
em. Lula para Presidente, é a reforma da redistribuição. Se alguém 
não achar assim, é só fazer emenda, que, de antemão, será acolhida. 

Primeiro, o caráter perverso e anti-social do sistema tributário 
brasileiro: pobre é que paga imposto no Brasil. Vi num grande jornal 
do último domingo que mais de 40% do preço do arroz, produto de 
primeira necessidade, são tributos. Famílias com renda de até um 
salário mínimo pagam 25% do seu orçamento familiar em carga 
tributária, enquanto famílias com renda acima de 20 salários mínimos 
têm apenas 12% do seu orçamento absorvidos por impostos indiretos. 
Isso é uma inversão, é uma vergonha que pesa não só sobre o 
sistema tributário, mas sobre a sociedade brasileira. Estamos fazendo 
a reforma do ICMS, que vai permitir colocar-se em prática, em 
primeiro lugar, a redução drástica da tributação dos produtos que 
pesam sobre as massas empobrecidas do País. 

São produtos de primeira necessidade, é verdade. E é por isso que 
a carga tributária é tão elevada. Recebi vários pedidos para dizer se 
determinado produto terá sua carga reduzida. Não interessa se ele é 
extremamente útil, isto ou aquilo. O que interessa é saber se ele pesa 
no bolso dos pobres. Esse é o critério. Vou pegar a pesquisa do 
orçamento familiar das pessoas pobres para saber quais são os 
produtos cuja isenção repercutirá no bolso dessa massa empobrecida. 
Se eu puder pegar 20 ou 30 produtos, e isso afetar de forma 
significativa o orçamento dessas pessoas, será um grande 
afrouxamento orçamentário para as famílias pobres do Brasil, porque 
verão sua renda disponível livre dos grilhões que prendem sua 
sobrevivência, seus alimentos de primeira necessidade. 

A segunda questão é fundamental e mostra o rosto social dessa 
reforma. Trata-se de um problema que envergonha o País, que é a 
exclusão das pessoas. Eu dizia que eram 37 milhões. Mas, para 
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minha triste surpresa, o IBGE disse que são 40 milhões os 
brasileiros excluídos de qualquer cobertura previdenciária. São 
pessoas à margem de tudo, pais de família que, se tiverem um 
infortúnio amanhã, deixarão as famílias sem nenhuma cobertura. E, se 
eles sobreviverem, formarão uma bomba-relógio social. Daqui a 15 ou 
20 anos, 40 milhões não terão cobertura alguma. Esse é um assunto 
que o Governo trata na reforma tributária com ousadia e coragem, 
reduzindo de forma substancial a contribuição previdenciária do 
contribuinte individual, seja do autônomo, do desempregado, do 
camelô ou do trabalhador da economia informal. Hoje, essas pessoas 
têm que escolher entre a contribuição e o pão. Essa é uma mudança 
substancial. Quem acha que a reforma não tem ousadia, não prestou 
atenção nesses 40 milhões de brasileiros. Muitos deles estão fora da 
cobertura previdenciária porque trabalham na informalidade. Algumas 
empresas são empurradas para a informalidade por causa do peso 
excessivo da folha de pagamentos. E esse assunto está 
adequadamente tratado nessa reforma com a redução, pela metade, 
do encargo da folha, com a transferência de metade da contribuição 
patronal para o faturamento. 

Além disso, estamos atualizando uma questão central. Trata-se da 
contribuição sobre o patrimônio. Temos uma tributação absurda sobre 
o patrimônio no Brasil. Ela não tem nenhuma progressividade. Isso 
também faz parte do rosto social da reforma e é uma marca indelével. 
Eu diria que a marca cintilante dessa reforma é a marca social, é a 
progressividade em todos os tributos, sobretudo no da herança. No 
mundo inteiro, a herança é tributada de maneira progressiva. No 
Brasil, não. Quem herda dois lotes paga o mesmo que aquele que 
recebe bilhões, rendas de todo tipo, patrimônio no exterior. Então, 
para reduzir a carga tributária das pessoas de classe média baixa, 
temos que penalizar aqueles que têm capacidade contributiva e que 
estão herdando seu patrimônio. Até porque o imposto progressivo 
sobre a herança tem um caráter estimulante para a economia e 
desestimulante para as chamadas atitudes parasitárias. Esse termo 
não é meu. Ele é utilizado no Japão e nos Estados Unidos par~ 
pessoas que ficam apenas sonhando com herança a vida inteira. E 
preciso criar um dinamismo do fluxo da produção econômica. Essa é a 
marca central da reforma tributária. 
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Em segundo lugar, a reforma se dedica a resolver um problema 

importante e fundamental, que é o do ICMS. Se ~ssa reforma incidisse 
somente sobre o ICMS, já seria um passo g1gantesco. Esse é 0 
principal imposto do Brasil, o que mais arrecada, o mais injusto 
socialmente e, como já mostrei, o mais sonegado, o que permite 
maiores distorções na competitividade dentro do setor produtivo. 

No Brasil, em lugar de se investir em produtividade, criatividade, 
inovação, tecnologia, é muito mais eficiente jogar em evasão fiscal, 
elisão, guerra fiscal. Esta opção oferece vantagens comparativas, a 
esperteza sobrepuja a eficiência. . 

O ICMS é um imposto intocável, porque envolve os Estados. E muito 
difícil, politicamente, tocar nisso. Mas o Governo toca no principal 
problema tributário nacional, que é o do ICMS. Está unificando 
alíquotas e normas do ICMS nacionalmente; portanto, acaba ou reduz 
drasticamente a guerra fiscal. Isso permite a redução da carga 
tributária da população mais pobre, melhorando, de imediato, a saúde 
financeira dos Estados. Pela primeira vez, há preocupação também 
com Estados e municípios. O tributo que está sendo focado não é 
federal, é um tributo de Estados e municípios. 

Essa reforma preocupa-se, sobretudo, com Estados e municípios. 
Cálculos mais tímidos dizem que houve de 1 0% a 15% de aumento de 
arrecadação sem aumento de carga, com as mudanças feitas. Ou 
seja, conseguimos tocar na questão central, neste momento, pois os 
Estados e os municípios estão em crise. 

Se pensamos em sustentabilidade das finanças públicas e da 
economia nacional, não podemos permitir que Estados fiquem com 
água na linha do nariz, praticamente, e que qualquer sacolejo da 
economia mundial faça com que os Estados se inviabilízem. Isso 
aumenta nossa vulnerabilidade interna e externa, e, naturalmente, não 
se consegue reduzir a taxa de juros. A taxa de juros não se reduz com 
clamores, exortações, preces. Tudo isso é bom, mas, sem uma 
política econômica determinada, não se reduz. As outras coisas 
ajudam a criar um clima favorável, mas só o clima favorável não é 
suficiente. É necessário haver políticas determinadas, coerentes, 
consistentes. Os clamores nos ajudam muito, mas não são 
suficientes. O ICMS tem de equilibrar a sustentabilidade dos Estados. 
Não podemos inviabilízar os Estados. 
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O Governo enviou os pontos centrais da reforma do ICMS e 

~isse que o restante fica para depois. O "depois" do envio do Governo 
e o ''agora" para nós, que estamos na Câmara. A questão de origem e 
destino é importante, mas não central. Só aparece muito porque é 
POlêmica. Naturalmente, se eu fosse jornalista, iria publicar temas 
Polêmicos. Não ficaria todo dia dando notícia sobre unificação de 
~líquota, por mais que isso ponha fim à guerra fiscal e seja 
Infinitamente mais importante do que origem e destino. Mas seria um 
assunto choco, todo o mundo já sabe, já ouviu. As polêmicas é que 
têm de ser noticiadas. Não que isso seja o central. Estamos tentando 
resolver origem e destino. Já discuti com as equipes econômicas 
daqui e de vários Estados a unificação das alíquotas interestaduais, o 
que é fundamental. 

Estive ontem em Uberlândia, em um congresso dos atacadistas. 
Estou há muitos anos trabalhando com o sistema tributário, fui da 
Subcomissão do Sistema Tributário da Constituinte, em 1987. 
Comecei esse calvário nessa data. Em todo lugar a que vou, aprendo 
alguma coisa. É fantástica a questão tributária, que não dá chance 
Para alguém dizer que sabe tudo - sempre se aprende alguma coisa. 

Fui a esse encontro para o qual fui convidado. Estavam lá só 
"cobras criadíssimas" do sistema tributário nacional. 
. Eu não tinha noção da importância da unificação das alíquotas 
Interestaduais, apesar de ter sido alertado pela equipe econômica. 
Havia feito a proposta de unificar também as alíquotas estaduais. 
Sempre achei importante fazê-lo, mas não fazia idéia do avanço que 
isso significava no tocante a origem e destino e à guerrilha fiscal que 
há por aí. Algumas das distorções graves, nesse caso, são os créditos 
não cobráveis. 

Estamos trabalhando com a proposta, a fórmula dois para um: duas 
Partes no destino, uma parte na origem. 

Origem e destino não se resolvem em termos de quem tem razão. 
Ouem defende o destino tem razão: quem paga é o consumidor, o 
empresário só recolhe. Se este copo, por exemplo, foi produzido em 
São Paulo e se quem o comprou foi alguém do Piauí, este foi quem 
pagou o imposto. Além disso, os Estados produtores são mais ricos, e 
os consumidores, mais pobres. Ótima a idéia. 

Ouem, no entanto, pensa na origem também não está enganado. 
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Nosso Vice-Presidente é um argumentador ferrenho em favor 
dessa idéia, até mesmo sabendo que há federações de indústrias que 
defendem o contrário. Sensibiliza-me o argumento de que, para um 
país em crescimento, o adequado é que a sociedade se coloque em 
posição de procurar o crescimento da economia, ~o ~IB: ou seja, a 
geração de riquezas. Havendo riqueza, podemos d1stnbu1-la. E como 
fazer com que todos, a iniciativa privada e o setor público se envolvam 
na tarefa de crescer? Remunerando quem cresce, ou seja, a origem. 

Só será possível fazer um município pensar uma forma de estimular 
a indústria e o comércio e de criar uma escola profissionalizante com 
infra-estrutura se houver retorno para quem produz. Se a distribuição 
não tiver nada a ver com esse esforço, não há por que fazê-lo. o 
argumento parece-me sólido. 

De acordo com esse raciocínio, o destino seria adequado para a 
Europa, que tem economia madura e, sobretudo, tem países 
diferentes, cada qual cuidando de si. Mas, no Brasil, o que há são 
Estados diferentes num mesmo país. 

Não quero dar razão nem a um nem a outro, até porque ambos a 
têm e porque o principal instrumento para reduzir a evasão será usar 
a distribuição tributária, ou seja, a cobrança na origem. Se eu quiser 
que o Estado de origem, que será cobrado, tenha um estímulo maior 
para a fiscalização, nada melhor do que o próprio Estado partilhar do 
resultado da sua fiscalização. 

Por tudo isso, a fórmula dois para um parece-me mais adequada, 
até porque é mais suportável para Minas e para São Paulo. Não 
podemos fazer uma reforma tributária que vá quebrar um ente 
federado. Temos de pensar as fórmulas de compartilhamento. 

A proposta do Governo passa também pelo estímulo às 
exportações, que estão desoneradas. Teoricamente tudo está 
resolvido, mas ainda há problemas. Exemplo disso é a forma de se 
liquidarem os créditos de exportação, o que, devido à diversidade 
regional, nem sempre é uma tarefa fácil. A compensação das 
exportações é outra questão que precisa ser resolvida. 

Esperamos poder avançar neste momento. O Governo mandou a 
proposta concentrada ~m determinados pontos, o que não significa 
que esteja acabada. E preciso também dizer que não há nenhum 
constrangimento com os Governadores, por mais que se insista nisso. 
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Não há nenhum constrangimento nem com Governadores nem 
com os empresários, que, neste momento, estão_fazendo proposições 
e movimentações em torno de suas idéias. E bom lembrar que, 
quando houve o acerto do Governo Federal com os Governadores e 
com 0 conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi para 
enviar aquela proposta, não foi para "matar" a reforma tributária. Pelo 
contrário, foi dito com clareza, e ela foi enviada para o Congresso. 
Vamos nos movimentar para ampliar, para aperfeiçoar e, 
eventualmente, para corrigir. O que não se pode é perder o acerto 
Para. se aprovar. 

Meu tema foi a reforma do Governo. Vocês me pouparam de falar do 
meu relatório, que fica para o debate. Temos muito o que conversar. 
Em meu partido existe uma polêmica da maior relevância. A 
desoneração das exportações alcança as "commodities" ou não? São 
argumentos relevantes. O Governo tem uma posição clara. A 
desoneração é completa. Se desonerarmos produtos primários, 
POderemos sacrificar a agroindústria, desestimulando o processo. 

Existem várias questões quanto a onde ampliar e ao que fazer no 
que diz respeito à simplificação tributária e à simplificação do ICMS, 
que é fantástica. Como fica a CPMF? Será extinta. O que colocar no 
lugar? Acho que devemos apresentar um tributo sucessor, a CMF, 
com características distintas, mais modernas, socialmente muito mais 
justas, minimizando os inconvenientes da CPMF. Vamos discutir esse 
assunto. Há as outras questões, como qual contribuição partilhar, as 
tarifas e o empréstimo compulsório. Há muitas questões sobre tarifa. 
O Governo não tocou em tarifa porque, se o fizesse, ficaríamos o ano 
inteiro discutindo o assunto e não faríamos o essencial. Mas, se 
conseguirmos avançar com relação ao critério de tarifa, de 
empréstimo compulsório, de partilha, de contribuições, de 
simplificação de alguns outros tributos, estaremos contribuindo 
adequadamente. 

Há grande polêmica sobre a questão da partição das receitas entre 
os municípios. Se alguém perguntar, teremos um acúmulo de 
questões sobre esse assunto também. Desculpem-me o tempo 
excessivo. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Eduardo Macedo Soares de Paula Leite 
Júnior 
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Bom dia, Deputado Antônio Júlio, Deputado Virgílio Guimarães, . 
senhores representantes da FIEMG, da FAEMG e da FEMAM, demaiS 
membros da Mesa, senhores e senhoras. Agradeço o convite para 
compa~e.cer a este seminário e lamento a ausência do nosso 
Secretan?, que não pôde comparecer por motivo de força maior. . 

Na re~lldade:. a reforma tributária é tímida em sua proposição, mas e 
a. po:~lvel. Nao há dúvida de que gostaríamos de uma reforma 
tnbutana mais abrangente. Todos concordamos que gostaríamos d~ 
uma , reforma mais ampla do nosso sistema. A questão é o que e 
pOSSIVel. 

Nesse ponto o Deputado tem razão: cabe aos Estados, municípios e 
representantes da sociedade civil uma atitude proativa para promov~r 
sugestões e procurar fazer com que essa reforma seja maiS 
a.brange~te e tenha conteúdos mais significativos. Tenho co~versado 
Sistematicamente com o Deputado Virgílio, e o Governo de Mmas tem 
procurado aumentar a sua participação a cada dia. 

O grande tributo objeto dessa reforma é o ICMS, tributo estadual 
que representa 70% das receitas de Minas Gerais. O interesse de 
Mi.na~ Gerais pela reforma é o maior possível, porque vai atingir a sua 
pnnc1pal fonte de receita. 

A reforma traz em seu bojo uma mudança de cultura, uma mudança 
da forma do ICMS. Hoje o ICMS tem uma carcaça constitucional, um~ 
previsão constitucional, uma uniformização advinda da ~el 
Complementar n° 87, com previsão de normatização estadual, fe~a 
pelos senhores na Assembléia Legislativa, e uma regulamentaçao 
feita pelo Poder Executivo. 

Essa forma promoveu a possibilidade do início de uma guerra fisc~l. 
O ICMS vive tremenda guerrilha - a expressão da Deputada é perfeita 
-, uma vez que não é declarada, não é aberta. É feita dentro dos 
gabinetes, através de pequenos regimes especiais, de protocolos, que 
muitas vezes não são publicados. 

O Estado de Minas, por postura histórica, tem sido conservador. 
Nunca entrou na guerra fiscal, como os senhores empresários 
gostariam, muito mais do que nós, membros da Secretaria da 
Fazenda. Na realidade, o ideal para o técnico, para o Secretário da 
Fazenda, para o Poder Executivo é não fazer nenhum tipo de guerra 
fiscal e manter a receita preservada. Para o empresariado, é 
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exatamente o inverso, é entrar na guerra fiscal e buscar o máximo 
de competitividade. Ficamos numa posição complicada. 

A guerra fiscal é parecida com as "cadeias da felicidade", aqueles 
caderninhos em que se manda dinheiro para o outro e só ganha quem 
está no topo da lista, só ganha quem começou. Hoje em dia, entrar na 
9Lierra fiscal é suicídio econômico. 

A reforma tributária sinaliza uma alteração da forma de 
normatização do ICMS e - vamos colocar os pingos nos is - engessa a 
normatização do ICMS com a adoção de uma lei complementar mais 
abrangente que a Lei Complementar no 87 e de uma regulamentação 
nacional feita por um órgão colegiado, nos moldes do CONFAZ, que 
supriria a normatização estadual. 

Existe uma perda de competência, uma perda de autonomia 
estadual a ser discutida nesta Casa. Em contrapartida, possibilita-se a 
uniformização do ICMS. Essa normatização passa pelo 
estabelecimento de alíquotas pelo Senado Federal. A PEC estabelece 
números para as alíquotas, cabendo aos Estados estabelecer os 
produtos a serem incluídos nelas. A PEC prevê que os produtos 
alimentícios incluídos entre os gêneros de primeira necessidade 
deverão estar sempre na alíquota inferior. 

A PEC já prevê que os produtos agrícolas incluídos entre os gêneros 
de primeira necessidade deverão estar na alíquota inferior. Isso é um 
grande avanço. O Deputado tem toda a razão quando diz que a carga 
tributária acaba onerando mais quem tem menos. Na realidade, toda 
tributação sobre consumo onera mais quem tem menos. Esse é um 
princípio econômico. Gostaríamos de uma mudança maior no sistema 
tributário. Seria bom que se tributasse mais patrimônio, mais, a renda 
e menos, o consumo. Mas o nosso principal imposto é sobre o 
consumo. Então, temos que nos preocupar em fazer bem feito. É uma 
dicotomia que somos obrigados a seguir. 

Nesse ponto, preocupa-nos muito esse estabelecimento puro e 
simples de alíquota, porque vai significar o estabelecimento de carga 
tributária. Isso vai significar para os Estados uma perda de 
arrecadação em determinados momentos. E temos defendido junto ao 
Governo Federal a possibilidade de termos uma margem de 
acréscimo nessas faixas tributárias a serem realizadas pela 
Assembléia Estadual, a fim de se poder preservar a atual carga 

'------~----' 



ll.f2 
vigente. O óleo diesel varia de 12% a 25%. Dificilmente essa taxa 
será harmonizada nacionalmente, mas os Estados que cobram uma 
taxa maior terão que acertar a sua carga tributária. Temos defendido a 
possibilidade de esta Casa, como Poder Legislativo, fazer algumas 
variações na carga tributária, mas com alguns limites, para não se 
perder a harmonização pretendida. 

Em relação aos critérios de distribuição - origem, destino ou sistema 
misto -, na realidade, Minas fica numa posição bastante incômoda. 
Por sermos um Estado exportador líquido, em termos de balança 
comercial interna, o princípio da origem seria mais interessante, 
significaria um acréscimo de receita. Hoje temos um sistema misto 
devido à adoção de alíquotas diferenciadas. E o sistema de cobrança 
no destino nos causaria um prejuízo bastante grande. O cálculo atual 
é de 8,8% da nossa receita atual, cerca de R$816.000.000,00 por ano, 
o que tornaria ingovernável o Estado de Minas Gerais, por falta de 
recursos. Em compensação, o nosso relator - perdoem-me o "nosso" -
tem proposto algumas alterações nesse princípio de origem e destino, 
a fim de promover uma adequação da carga tributária, e solicitou à 
Secretaria da Fazenda alguns estudos, que estão praticamente 
prontos, para tentar adequar essa carga tributária para 1/3 e 2/3. 
Parece-nos muito interessante, porque o Estado de origem tem todo 
um custo na implantação de uma empresa. Ou seja, ao atrair uma 
empresa, ele tem que ter uma infra-estrutura. É preciso preparar posto 
de saúde, escola, estrutura rodoviária. Há todo um custo para a 
implantação da empresa, e, ao mesmo tempo, o Estado de destino 
merece uma parcela maior. O princípio parece interessante. A nossa 
posição não está totalmente definida porque depende basicamente de 
cálculos numéricos. 

Em relação às importações, é importante remunerar quem cresce. 
Temos uma previsão constitucional de desoneração de importações 
quanto a produtos industrializados. Os demais produtos foram 
desonerados pela Lei Kandir. Senhores, essa desoneração foi 
recebida e, em contrapartida, há um ressarcimento. Minas Gerais 
perde, com essa desoneração de produtos primários e semi-
elaborados, cerca de R$1.000.000.000,00 por ano e recebe 
R$500.000.000,00. O que temos defendido junto ao Governo Federal 
é: se realizada a constitucionalização da desoneração de produtos 
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primários, que, em alguns pontos, entendemos que deve ser 
revista, uma vez que corremos o risco de exportar laranja ao invés de 
exportar suco de laranja, exportar café ao invés de exportar café 
solúvel ou em pó. Esse ponto é importante, mas que o ressarcimento 
ocorra também num fundo constitucionalmente previsto e que busque 
ressarcir todo o prejuízo que o Estado tiver com as exportações. Por 
que? Porque hoje, senhores, se o empresário chegar a Minas Gerais 
e disser que quer montar uma empresa, o nosso Secretário brinca: 
"Vamos estender o tapete vermelho, venha cá, seja bem-vindo". 
Sentamos à mesa, e, se ele diz que a sua empresa é para exportar, 
recolhemos o tapete vermelho e tiramos a água. Por que? Porque 
uma empresa exportadora em Minas Gerais significa perda de 
arrecadação. Cada empresa exportadora que abrir aqui, hoje, sem o 
ressarcimento completo significa perda de arrecadação para o Estado 
de Minas Gerais e, conseqüentemente, para o município onde for 
instalada. O Prefeito José Aparecido sabe disso melhor que nós. 
Então, devemos realmente rever isso e ter um ressarcimento integral. 

Em relação à uniformidade pretendida, gostaríamos também de uma 
previsão constitucional mais explícita. Achamos que as sanções 
devem estar constitucionalmente previstas. Não adianta prevermos a 
possibilidade de sanção remetendo-nos a lei complementar. Já temos 
isso hoje. Há uma lei complementar, a 2.475, que tem uma previsão 
de sanção em relação à desobediência da uniformização nacional do 
ICMS, mas que não consegue ter efetividade. Seria interessante que 
tivéssemos na Constituição uma oportunidade para que essas 
sanções se tornassem mais efetivas. 

Outra preocupação em relação ao ICMS está centrada nos 
benefícios fiscais. Temos, hoje, dois tipos de benefícios fiscais. Os 
concedidos pelo CONFAZ, ou seja, dentro do critério da legalidade, e 
os concedidos unilateralmente pelos Estados, sem o CONFAZ. A 
nossa posição tem sido bastante conservadora, a da não-aceitação 
dos benefícios concedidos sem o CONFAZ. Aliás, temos solicitado ao 
relator que deixe claro uma data-limite para a concessão desses 
benefícios, de preferência 31 de dezembro do ano anterior, ou seja, 
31/12/2002, para evitarmos o efeito da máquina concessora de 
benefícios fiscais de diversos Estados vizinhos, enquanto tramita a 
reforma. Todos já sabem que haverá uma reforma, e o que os nossos 
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v~zi~hos estão fazendo? Concedem benefícios fiscais o mais ~ 
rapldo possível, porque, se houver alguma forma de manutença~ 
destes, durante a reforma, eles saem ganhando. Isso e 
profundamente injusto. Deveríamos achar uma data-limite para a 
concessão desses benefícios e temos solicitado que seja 31 de 
dezem?r~ do ano passado, ou seja, uma data anterior à remessa da 
propos1çao pelo Governo Federal. 

Gostaríamos de fazer algumas ponderações sobre o ITCD. ~ 
proposta prevê a progressividade do ITCD. Reconheço que ha 
entidades que são contra qualquer tipo de progressividade, .. ~as 
entendo a progressividade e a seletividade como cntenos 
absolutamente justos. São elas que possibilitam a tributação efeti_va 
do excedente econômico não destinado ao consumo. Temos tambem 
de!~ndido junto ao relator uma separação do ITCD, em termos 
prat1cos, em dois tributos totalmente distintos. O tributos sobre 
doações de bens móveis e imóveis e o tributo "causa mortis"· Po~ 
que? Temos, nesta Casa vários Prefeitos e vocês sabem que ha 
uma certa concorrência fiscal entre o rico e o ITBI. Então, é 
importante que não haja essa concorrência fiscal entre eles, poden~o
se tributar a herança de uma forma mais agressiva, no sentidO 
tributário da palavra. Em relação à proposta do ITR, o Estado é 
favorável a sua inclusão. 

Gostaríamos também de chamar a atenção para o fato de que o 
Estado de Minas Gerais procura, junto ao relator e aos Deputados,~ a 
inclusão de alguns fundos de ressarcimento notadamente em relaçao 
à repartição de receitas. Gostaríamos que ~la fosse revista, incl~indo 
os 25% da CIDE que não foram regulamentados e a participaçao na 
CPMF. Em relação ao nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento, os 
2% previstos no art. 149 ou no art. 159 da proposta, se não me falha a 
memória, os 2% adicionais sobre o Imposto de Renda e sobre o 
imposto de produtos industrializados, gostaríamos de destinar 0,5% às 
regiões metropolitanas, hoje, talvez, o maior foco de pobreza deste 
País. Para não estourar o tempo, deixarei outros assuntos para os 
debates. Agradeço muito a todos vocês. 

Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues 
Bom dia, senhoras e senhores, um cumprimento especial a cada 

um, Deputados Antônio Júlio e Virgílio Guimarães, por cujo intermédio 
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cumprimento toda a Mesa, meus companheiros de debate, a 
agricultura e a pecuária de Minas Gerais e do Brasil sentem-se 
envolvidas no processo da reforma tributária, porque é uma grande 
Cantribuidora da massa arrecadadora do Brasil. 

Há pontos curiosos a comentar. Um deles é que o projeto da 
re•orma tributária tem uma lacuna técnica e estatística muito grave. 
Ouando implantamos uma obra com incentivo público, um projeto 
nevo, sempre anunciamos que reverterá em tantos empregos, em tal 
benefício social, numa oportunidade maior, numa distribuição de 
o~ortunidades, e falta ao anúncio do projeto do Governo dizer que 
essa reforma gerará tanto de aumento de renda, com expansão da 
base tributária em tanto, para nós,que somos solidários com ela. É 
Urna bela incógnita. A aparência é de aumento da carga tributária e a 
não-definição do avanço da base tributária. Aqui não há desenho 
nenhum sobre a base tributária. 

E surgem figuras curiosas a respeito do setor de alimentação. 
Ouando o Deputado Virgílio Guimarães fala que o alimento do pobre 
tem que ser menos onerado, pensamos: que alimento do pobre é 
esse, que é diferente do alimento do rico? O arroz que o rico come é 
dijerente do arroz que o pobre come? Como vamos dividir essa 
história? E aí vai a carne, o feijão e a farinha. O argumento é correto, 
mas a solução não é aplicável. Então, deveríamos chegar a um 
aprimoramento que fizesse com que, quando um consumidor de baixa 
renda fosse comprar um alimento, na nota final do vendedor varejista 
estivesse escrito: "Isento de ICMS, consumidor de baixa renda". E aí, 
sim, o consumidor de baixa renda estaria sendo beneficiado, e não o 
Produto, que não é separado por quem consome. 

Há o anúncio de uma solução mágica que beneficiará o pobre, mas 
que não pode ser praticada nesse modelo. O transporte coletivo tem 
que ser barato, mas todos que o utilizarem usufruirão do preço. Vejam 
que a vontade é muito elogiável, mas o mecanismo não é 
convincente. É preciso avançar na metodologia, ser eficiente na 
prática do que pensamos e propor coisas realizáveis. 

Quando vamos nivelar as alíquotas de ICMS em todo o País, a 
menor alíquota será a dos bens de consumo popular e da cesta 
básica. De novo: o que é bem de consumo popular? É só a massa 
mais pobre que compra? Somente o menos favorecido compra o 
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radinho vendido no camelô? É uma informação bonita e razoável, 
mas a prática é diferente. 

Quando dizem que a alíquota menor será a dos bens de consumo 
popular e da cesta básica, quero perguntar: que menor é es~a? 
Vamos supor que a maior seja 18% e que a menor seja 17, 7%. E a 
menor, está cumprindo a Constituição. É preciso dimensionar e 
quantificar aquilo que é proposto, para sermos parte do processo. Não 
há como alguém pretender ir para o aeroporto disputar uma vaga num 
avião e dizer para o companheiro: "Você vai de bicicleta, e eu, de 
carro; quem chegar primeiro ganha a vaga". Não pode, temos que ter 
um convencimento do poder de competição. 

Quero dizer ao Secretário da Fazenda, nesta Casa considerado 
como o titular, e ao Deputado Virgílio que o problema de tributar 
"commodities" e desonerar os comandos de exportação é irracional. 
Nenhum país exportador exporta imposto. Se o Brasil precisa da 
exportação, se precisa gerar emprego e renda com produtos 
exportados - e não são produtos exportáveis, mas excedentes 
exportáveis -, não faltam produtos ao consumo brasileiro, mas falta 
poder de compra. Não falta abastecimento no Brasil, mas padrão de 
consumo. Esse é um fato concreto e lamentável. Não é um fato 
econômico, mas social. 

Então, se você acha que o tributo fará segurar a "commodity" para 
que a indústria a ela agregue valor, sendo que não se encontra 
preparada para fazê-lo, sobrará uma pilha de produtos para os quais 
não haverá consumidor, o que degrada a renda. E não há tributo 
J?Orque o que não é vendido não é tributado. E qual é o outro cenário? 
E bom conhecê-lo. Quando se fala em exportação, o país não é 
exportador sozinho. Para se exportar tem que haver um exportador, e 
faz-se necessário estar identificado com as regras do comércio 
internacional. 

Vejamos o café, que tem alíquota zero para ser exportado, alíquota 
imposta pelos países compradores do café em grão. Já o café moído 
tem alíquota de 7%, o solúvel, de 23%. Então, vai-se tributar o produto 
interno para não ser vendido, mas não se evitará que a renda vá para 
fora. Isso porque o produto agregado tem uma tarifação chamada 
escalada tarifária crescente, à medida que se agrega valor à 
industrialização do produto. 

-
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É preciso exportar, mas também ajustar-se às regras da 

exportação. Para tanto, é preciso ser competente e competitivo, e isso 
Só se faz com custo e qualidade, ou seja, com preço e qualidade. Não 
tributar a exportação é estar em pé de igualdade com o mercado 
tnundial, caso contrário é preciso sair do referido mercado. 

Te mos de ter uma visão clara de que mercado é um conjunto de 
ações e componentes entre os quais estão o produtor e o consumidor. 
Se não se dá atenção à capacidade de compra do consumidor, não se 
está trabalhando o mercado, mas parte do mercado. 

Neste momento, a convivência com o rigor do perfil do negócio 
internacional é da maior importância no que tange à exportação. E o 
Governo Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado precisam 
conviver mais intimamente com esse processo, pois a discussão 
tributária brasileira tem de ter uma percepção do ambiente tributário 
rnundial, com o qual queremos competir. E aí há um outro lado, o que 
se refere à recompensa da desoneração dos produtos primários. Isso 
é engraçado: tenho uma receita, para tomar dois comprimidos por dia 
de um determinado medicamento, para curar meu mal e, 
rebeldemente, tomo apenas um, e vou ao médico reclamar que não 
sarei. A reposição do ICMS não há de ser 50%. Está escrito que ele 
Vai repor a perda. Então, por que de 1 bilhão, repõem 500 milhões? 
Isso mudará o processo ou cobrará o que está errado? Ou consertará 
o que está errado? O processo nacional é compartilhado com o 
Estado, mas a União tem de cumprir o que lhe cabe. E nós temos de 
usar nosso esforço no Legislativo e no Executivo para fazer com que a 
regra seja aplicada. Como o Governo Federal chama os Governos 
estaduais para desenhar um processo em que a União vá adquirir o 
direito de não cumpri-lo? Tem de cumprir; caso contrário, onde está a 
solidariedade? A transparência não é apenas o anúncio, é deixar que 
o fato seja percebido. A regra do comportamento dos entes humanos 
tem de ser percebida pelos outros e não apenas anunciada. É isso 
que cria a confiança. 

Gostaria de avançar num ponto em relação à horizontalização do 
ICMS. O sinal maior do aumento da carga tributária está nesse ponto. 
Quanto à guerra fiscal, vocês já viram algum ente que declara uma 
guerra perguntando ao outro se a quer? Num jogo entre Cruzeiro e 
Atlético, este último, resolvendo marcar três gols, perguntará ao 
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cruzeiro se ele quer? E vice-versa? Entao, Secretano, o que 
lamento é 0 Governo de Minas não ter declarado guerra, mas ter 
corrido dela. Isso é inaceitável. 

o Deputado falou em combustível, mas Minas está vendendo 500 
milhões de litros de óleo diesel por ano a menos do que venderia se 
sua alíquota fosse igual à de São Paulo. E se v:ndesse 5~0 milhões 
de litros de óleo diesel a mais, a uma allquota ma1s barata 
arrecadaria mais. Mas aí já chegamos ao ponto de, como disse ~ 
Secretário, não conseguirmos mais nem entrar na guerra, porque os 
outros já são vencedores. Isso é um desastre para Minas Gerais. 

Na agricultura, isso é um terremoto fiscal. Pa~a te_rem uma idéia, 0 
ICMS para a energia da irrigação no vale do Ja1ba e de 18% sobre 0 
valor da conta de consumo. Então, se o Estado vizinho, a Bahia, tem 
uma alíquota de 0%, como vamos competir? Não estou falando de 
outro país, mas de um Estado vizinho. Então, é preciso ter visão do 
todo. Não se pode administrar o País sem olhar para o mundo, nem 0 
Estado sem olhar para o País. Senão ficamos apenas nessa 
discussão toda sobre a necessidade da reforma. Aliás, "reforma" é 
uma palavra milagrosa, pois pode haver reforma sem mudança. Mas, 
nessa reforma, é preciso que sejam mudados conceitos, princípios e 
práticas; do contrário, ficamos nessa lengalenga. E não estou 
convencido da modernização da reforma, salvo na proposta de nivelar 
o ICMS, mesmo assim com muito medo de que, quando forem 
niveladas as alíquotas, quem está cobrando 10%, 12% ou 13% vá 
passar a cobrar 18%. Vai ser um pânico esse aumento da carga 
tributária no momento em que o País está com seu crescimento 
estacionado. 

Outro ponto a ser ressaltado é a oportunidade do investimento. 
Pensemos em uma grande área desértica no cerrado mineiro, que, 
por ser desértica, de hoje até daqui a cinco anos não vai contribuir 
com nada. Se for incentivada a instalação de uma empresa ali, com, 
digamos, 100% de benefício fiscal, ela vai continuar sem contribuir 
com nada e o Estado vai gastar na infra-estrutura da instalação, mas 
serão gerados uma série de tributos com os componentes que a 
empresa vai comprar e uma série de empregos para a pessoa que vai 
comprar bens de consumo, duráveis e temporários. Ou seja, é algo 
que precisa ser feito. E daqui a cinco anos o incentivo acaba, e ela 
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começa a pagar ICMS também. Será que isso está errado? 
Parece-me que não. 

Então, é preciso ser contabilista para fazer a conta de créditos e 
débitos. Não precisamos ficar nesse ufanismo. Quando o Deputado 
fala em desonerar a folha e onerar o faturamento, isso está onerando 
o mesmo ente. Desonera-se para o empregado; tudo bem. Mas se o 
empregador, que pagava 20% sobre a folha, completando o que paga 
o empregado, vai pagar, sobre o faturamento, o equivalente ou mais, 
ele não está sendo desonerado em nada; apenas mudou-se a 
maneira de ser onerado. E é uma distorção onerarmos, pelo 
faturamento e com a mesma alíquota, a atividade que agrega mais 
tnão-de-obra e a que agrega menos, se o assunto é gerar receita para 
Preservar o agente da mão-de-obra, o agente laboral, que é a 
Previdência do empregado. Então, há necessidade de um 
detalhamento econômico na proposta tributária. Ela não pode ser 
apenas legalista; tem de ter conteúdo econômico e estatístico. E, 
repito, não se diz em seu texto o que essa reforma tributária vai gerar 
com a nivelação do ICMS; ali não está dit9 nada em termos quânticos. 
Seria interessante termos conhecimento desse detalhe. Como 
exemplo curioso, vejamos como está sendo usada a CIDE, que hoje 
está sob o fogo das ações judiciais. O Ministério dos Transportes não 
está tendo acesso ao recurso para fazer ou melhorar as rodovias; 
nossa economia, sobretudo a agrícola, precisa urgentemente de 
transporte de qualidade, que não há. Mas o imposto existe. Então, 
essa profissionalização da administração pública na contabilidade 
técnica do tributo orientado por benefício é uma constante que não 
podemos afastar. É obrigatório, é compulsório que tenhamos a 
percepção de que o tributo vai gerar uma resposta que interesse ao 
social e ao econômico. Obrigado. 

Palavras do Sr. Edwaldo Almada de Abreu 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, Deputado Federal Virgílio 

Guimarães, colegas debatedores, senhoras e senhores, 
telespectadores, o meu compromisso aqui é fazer algumas 
advertências. Quero agradecer ao Deputado Federal Virgílio 
Guimarães, que tem concedido à FIEMG a oportunidade de debater 
esse assunto em Belo Horizonte e fora daqui. 

Vou tentar provar aos senhores que essa reforma aumentará a 
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carga tributária. Peço venra ao representante do Estado, Dr. 
Antônio, e ao Deputado Federal Virgílio Guimarães, para tentar fazer 
esse desafio. A reforma social no Brasil passa necessariamente pela 
reforma tributária. Infelizmente, neste Governo, que teve a grande 
iniciativa e o destemor de propor essas reformas, mais uma vez 
estaremos perdendo essa oportunidade e, conseqüentemente, 
adiando o sonho dos brasileiros, o meu sonho. Possivelmente, a 
juventude aqui presente não verá os efeitos de um sistema tributário 
menos iníquo como o brasileiro. Talvez não exista sobre a face da 
Terra um sistema tributário mais iníquo que esse, complexo, 
extremamente burocrático e injusto socialmente. 

Nesses 503 anos, desde o descobrimento, o Brasil tem tido a prática 
de tributar para arrecadar, para prometer desenvolver. Na realidade, 
estamos perdendo a chance de inverter essa lógica, de tributar para 
desenvolver e, então, distribuir. Essa é a minha grande preocupação, 
embora reconheça o grande destemor do Presidente Lula e da sua 
equipe ao fazer essa proposta. O PT, que teve essa vitória honrosa no 
País, ao final do Governo terá de ter seu nome modificado. Não 
poderá ser mais Partido dos Trabalhadores, e sim Partido dos 
Tributadores. Faço essa advertência porque tenho refletido muito a 
respeito e tenho muitas dúvidas. Se estiver errado, Deputado Federal 
Virgílio Guimarães, comprometo-me a vir aqui bater palmas para o 
partido e o Governo. Aliás, votei nele. 

O que gera distribuição de renda e melhoria social, em princípio, não 
é o mecanismo de tratar os artigos para melhorar isso, aquilo ou o 
gênero alimentício, e sim proporcionar aos empreendedores de uma 
nação oportunidade de produzir, comercializar, prestar serviços para 
gerar trabalho e, conseqüentemente, riqueza. Mexer em alguns 
mecanismos tributários para ensejar o desenvolvimento é 
interessante, mas temos de ter uma visão de longo prazo para darmos 
condições a toda a sociedade, inclusive aos trabalhadores, de se 
transformar em empreendedores. 

Este sistema que aí está infelizmente não propiciará isso. Existem 
muitos pontos positivos na proposta. Mas existem também pontos 
negativos. Um dos pontos positivos é a federalização da legislação. É 
óbvio que nos preocupamos com a perda de uma certa competência, 
de uma certa soberania do Estado, que está sendo transferida para o 
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Poder Federal. Mas entendo que isso poderá prop1c1ar menor 
guerra fiscal. Eu não digo que acabará com a guerra fiscal, porque a 
inteligência do ser humano não tem limites para conceber algo que o 
beneficie, principalmente quando o benefício é ilícito. 

Vou tentar mostrar algumas "fumaças" que estão na redação da 
proposta governamental. Uma delas é a desconstitucionalização de 
alguns princípios tributários. Se hoje o Poder não obedece a 
Constituição e não reconhece, por exemplo, o princípio da não -
cumulatividade, a proposta do Governo é sua descontitucionalização. 
Vamos deixar essa matéria para ser discutida no âmbito de lei 
complementar. Tenho grandes temores de que isso gerará problemas. 
Como bem disse o Deputado, quem paga impostos é a sociedade. O 
empresário apenas gera a riqueza, arrecada os impostos da 
sociedade e os entrega ao Governo. Esse é um problema. 

Outro detalhe que está esquecido na proposta do Governo e neste 
livrinho que recebemos - que, aliás, está muito bem feito, mas 
despercebido até por esta Casa - é a introdução, na sigla ICMS, da 
palavra "bens". O ICMS mudará de nome. Ele se chamará ICMBS. Em 
direito, aprendi que as palavras têm força. O que está por trás dessa 
palavra? Hoje, o poder público só pode tributar as mercadorias e os 
serviços, e estes, facultativamente, na hipótese de não terem sido 
tributados pelo ISS. A introdução da palavra "bens" significa que as 
empresas, quando venderem seus bens de produção após usá-los, 
terão que pagar ICMS. E nós, quando vendermos nossos carros ou 
geladeiras usadas, teremos que pagar ICMS também. Isso está 
autorizado na proposta do Governo. Essa palavra ensejará 
possivelmente um aumento na arrecadação do ICMS de 10%, 20%, 
30%, 40%. Não sou profeta, mas, sinceramente, acho que vai haver 
grande aumento da arrecadação. 

Então, essa palavrinha, Deputado, tem que ser excluída do texto 
constitucional. Do contrário, não estará consubstanciada uma 
promessa do relatório da proposta de reforma tributária feita em seu § 
2°, que seria a neutralidade da proposta de reforma tributária. Existem 
outros pontos que gostaríamos de considerar, como o ICMS nas 
operações interestaduais, que certamente ficará mais complexo. 
Ficará mais burocrático, mais oneroso no Estado de destino, porque 
incidirá, em sua totalidade, na base de cálculo do ICMS, o IPI. 

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



]}52 

Essa autorização constitucional já existe, mas, em nosso juízo, 
está sendo ampliada. 

Outro detalhe que o Deputado Virgílio não colocou, como te~ 
brilhantemente feito nos debates que temos travado com ele - gostan~ 
de chamar a atenção do Dr. Gilman para isso -, é que o ICMS t~ra 
cinco alíquotas, como já foi dito. A alíquota modal será 18%. A infenor: 
possivelmente, será 4%, 3%, 2% ou 5%. A intermediária inferior ser~ 
entre 18% e 3%, 4% ou 5%. A superior, acima de 18%; quanto a 
alíquota máxima, o céu é o limite. 

Há um grande problema, porque estamos trazendo para o ICMS um 
princípio praticado na arrecadação do IPI: a seletividade das 
alíquotas. Ou seja: na reunião do CONFAZ, os Secretários de E~tado 
e a cúpula do Governo podem aumentar sua arrecadação atraves do 
ICMS, basta promover algumas mercadorias, serviços ou be~s da 
alíquota, por exemplo, de 18%, e promovê-los para a al1quota 
superior. Os buracos orçamentários de cada Estado membro da 
Federação estarão resolvidos. Isso pode ocorrer hoje com o IPI. 

Disse ao Deputado Virgílio que, no Governo passado, o Presid~nte 
Fernando Henrique fez uma série de alterações no IPI; tmha 
autorização constitucional e legal para isso. Porém, ele aumentou u.ma 
série de alíquotas de IPI de bens de produção e diminuiu mwta~ 
alíquotas de bens supérfluos para a maioria dos brasileiros. Darei 
apenas um exemplo, espero que vocês não riam: é a alíquota da 
pasta de caviar, que era aproximadamente 70%, 75% e passou, salv? 
engano, para 7% ou 8%. A pasta de caviar, no Brasil, passou, a part1r 
do final do Governo Fernando Henrique, a ser essencial, embora a 
maioria de nós não consuma esse produto. _ 

Nesse novo ICMS, esse mecanismo será autorizado. Se nao 
coibirmos ou administrarmos bem essas alíquotas, teremos fatalmente 
aumento da carga tributária, o que tornará o Brasil ainda mais inviável 
no que diz respeito a iniciativas de produção, geração de riqueza e 
empreendedorismo. 

Outra proposta que já fizemos ao Deputado é relativa à CPMF· 
Estamos vendo no Brasil muitas pessoas falarem mal da CPMF. Mas 
esse é o único tributo pago por toda a sociedade, que usa o sistema 
financeiro, inclusive os que não pagam os outros impostos, que vivem 
à margem do sistema tributário, na informalidade. 
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A intenção de alguns órgãos de classe, aliás, era trabalhar para 

acabar com essa base impositiva. Nós, da FIEMG, defendemos sua 
Continuidade, com alíquotas razoáveis, porém aqueles contribuintes 
que pagam os outros impostos, pessoas físicas e jurídicas, poderão 
Compensá-los e, obviamente, apenas aqueles agentes da economia 
que não pagam os outros impostos suportarão a CPMF. 

Essa é uma iniciativa interessante. Creio que o imposto eletrônico, 
?om algumas outras iniciativas legislativas em relação a alguns outros 
Impostos sobre a renda e sobre a propriedade, certamente será a 
grande solução do Brasil no futuro. Sei que não será agora, mas, 
Certamente, peço a Deus que todos aqui vivamos para ver que, no 
futuro, essa será a solução, tal o imbróglio tributário em que estamos 
metidos. Obrigado. 

Palavras do Sr. José Eustáquio Passarini de Resende 
Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, Presidente dos trabalhos; Exmo. 

Sr. Deputado Virgílio Guimarães, relator da Comissão Especial; 
demais representantes, colegas de mesa, senhores e senhoras 
Presentes, é muito interessante quando verificamos que até a ordem 
das falas ficou extremamente adequada. Vimos primeiro os 
manifestantes defendendo a proposta do Governo Federal, o 
representante da Fazenda pública defendendo a proposta do Governo 
Federal e fazendo algumas considerações. Tivemos a fala do 
Presidente da FAEMG, a manifestação da FIEMG e, agora, nossa 
manifestação. Por quê? Porque temos a produção dos produtos 
Primários, a indústria transformando esses produtos e, na ponta, o 
comércio que leva esses produtos aos consumidores. Isso é 
importante, porque o principal ponto dessa reforma são as alterações 
no ICMS, como todos os anteriores a mim já se manifestaram a 
respeito. Nada melhor que o comércio para sentir os efeitos dessa 
tril?utação perversa que existe hoje. 

E óbvio que a proposta, como colocada, está longe de ser a ideal. 
Mas também nós, da Federação do Comércio, entendemos que é a 
proposta que temos. Nossa manifestação é para se adequar a 
proposta apresentada pelo Governo. 

Peço vênia ao Deputado Virgílio Guimarães e ao representante da 
Fazenda pública, mas não posso concordar que essa seja uma 
proposta de cunho eminentemente social. 
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A intenção pode ser uma proposta de cunho social, mas os 

efeitos e a forma como está sendo proposta distorcem completamente 
seu objetivo. 

No Brasil, há o costume de se confundir social com caridade. Fazer 
um trabalho social é permitir que os 40 milhões de excluídos da 
Previdência possam, primeiramente, ser inseridos no mercado de 
trabalho e terem renda e, assim, incentivar o consumo, pois estarão 
comprando. Automaticamente, então, haverá distribuição de renda. 

Proposta tipicamente social é a de uma reforma profunda, que 
incentive a produção e o investimento. E isso, lamentavelmente, não 
vemos. 

A maior virtude da proposta apresentada é a uniformização e a 
centralização da legislação do ICMS. Atualmente, há 27 legislações 
extremamente complexas, que dificultam as operações interestaduais. 
Há tratamentos, mesmo obrigações acessórias, extremamente 
diferentes: uma nota fiscal é aceita de uma maneira, a outra não é 
considerada; a primeira via basta para o creditamento; em alguns 
casos, não. Há diversos problemas ocorrendo hoje exatamente pela 
maneira como a legislação é interpretada. 

Ora, a maior virtude, que é essa unificação, se vê, 
conseqüentemente, destruída, quando princípios basilares do imposto 
são desobedecidos. 

Foi dito pelo representante da Federação das Indústrias que a não-
cumulatividade está sendo absolutamente retirada do texto 
constitucional e transposta para lei complementar, para legislação 
infraconstitucional. Isso acontece hoje. Os representantes da Fazenda 
já o fazem. A própria Lei Kandir vigente veio determinar uma série de 
limitações. 

A grande questão é que, estando a não-cumulatividade no texto 
constitucional, há pelo menos a possibilidade de se discutir com o 
Judiciário por que não se está obedecendo a esse princípio. Na forma 
como está sendo proposta, essa discussão vai acabar. 

O princípio da não-cumulatividade vai comportar limitações. E que 
limitações? Não sabemos. Apenas, haverá regulamentação por lei 
complementar. 

O Presidente da FAEMG nos disse a respeito dos 18% da energia 
elétrica na irrigação. Teria de ser zero. Concordo absolutamente em 
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desonerar a produção. Imagine que essa mesma energia elétrica 
e a telefonia, que são tributadas com alíquotas elevadas, no comércio 
não são deduzidas do custo final. Ora, o ICMS seria perfeitamente, e 
é, em sua essência, um IV A, se fosse obedecido o princípio da não-
cumulatividade. Distorcido o princípio da não-cumulatividade, 
transforma-se em um imposto cumulativo. Por quê? É imaginável um 
comércio não precisar de energia elétrica ou do sistema de telefonia 
para a consecução de suas atividades-fins? Não acredito em um 
shopping às escuras. Não acredito em um "call-center" que possa 
funcionar. Não acredito que telefonia e energia elétrica sejam 
supérfluos no custo de uma pessoa jurídica. Entretanto, não podem 
ser deduzidos. Onde está o princípio da não-cumulatividade? Onde 
está a equação do ICMS? Não existe. O texto constitucional, como 
está, não é adequado, porque permite a indagação se é ou não 
possível o limite de não-cumulatividade. O ideal é modificarmos o 
texto nessa proposta, ressaltando que o princípio da não-
cumulatividade é amplo e irrestrito, não comportando limitação por 
legislação infraconstitucional. Se não fizermos dessa maneira - e não 
basta omitir que haverá lei complementar -, se deixarmos o texto 
como está neste momento, já será extremamente perverso. Isso para 
tocar apenas no primeiro ponto. 

Há outras questões mais profundas. A Federação do Comércio não 
consegue entender por que limitar o número de alíquotas. Não temos 
nenhum outro tributo com limite de alíquotas. Por que dizemos que 
não vemos que a simplificação passa, necessariamente, pela 
limitação? Ora, a simplificação passa por uma legislação coesa, 
uniforme, mas não pela limitação das alíquotas. Como dar aplicação 
ao princípio da seletividade com um número limitado de alíquotas? 
Isso foi bem esclarecido anteriormente. Gastamos uma alíquota para 
cesta básica, uma outra alíquota que não poderia ser inferior à maior 
alíquota interestadual. Está no texto da proposta. Hoje, se fôssemos 
empregar o sistema vigente, a segunda alíquota não poderia ser 
inferior a 12. Já gastamos duas alíquotas. Outras três alíquotas, para 
todos os tipos de operações de circulação de mercadorias que temos. 
Estamos encaminhando ao contrário. Queremos a progressividade 
dos impostos sobre o patrimônio. Queremos o maior número de 
alíquotas para o imposto de renda. E vamos limitar as alíquotas do 
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ICMS? Hoje, se pegarmos as alíquotas' básicas do imposto, 
veremos que não são superiores a 6, 7, 9, 12, 17, 18, 25, 30 alíquotas. 
Não há limitação. O que produz esse número de 44 ou de 50 alíquotas 
são os benefícios, os incentivos fiscais que eram permitidos e estão 
excluídos nessa proposta. Se não poderá haver mais isenção, nem 
redução de base de cálculo, nem qualquer benefício fiscal, onde fica a 
possibilidade de uma proliferação de número de alíquotas? A limitação 
do número no texto constitucional só poderá ser modificada por uma 
outra proposta de emenda. Vejam os senhores a dificuldade que os 
contribuintes enfrentarão. Não penso que, necessariamente, a 
limitação do número de alíquotas seja algo a ser preservado. Limita 
sobremaneira a aplicação do princípio da seletividade. 

Outra questão extremamente importante, que não observei ser 
comentada anteriormente, é a fixação de alíquota pelo órgão que será 
criado, semelhantemente ao que existe hoje, o CONFAZ. Caberá ao 
Senado fixar as alíquotas. Mas qual alíquota será aplicada a cada 
mercadoria? Isso será feito por um órgão técnico, será feito por 
representantes dos 27 Estados da Federação. Vejam bem, somente 
representação do Poder Executivo, sem a participação do Legislativo. 
Aí há dois problemas; o primeiro deles, técnico. Como fixar alíquotas 
sem um texto de lei, sem um ato legislativo? A Constituição diz que é 
necessária uma fonte formal. Temos de ter uma lei para fixar as 
alíquotas. E o princípio da legalidade? Teremos fixação de alíquotas, 
primeiro pelo Senado, depois pelo CONFAZ, lembrando que é o que 
existe hoje e que será criado outro, não necessariamente com a 
mesma denominação. Como fica o princípio da legalidade? Fixação 
de alíquotas por ato de um órgão administrativo, por um órgão do 
Executivo? 

Qual é o controle que teremos sobre a aplicação dessas alíquotas 
sobre determinadas mercadorias? O ideal é que a proposta modifique 
e coloque a necessidade de lei complementar, ou mesmo de lei 
ordinária, para determinar onde serão exatamente fixadas as 
alíquotas, mas jamais deixar que isso seja feito pelo órgão colegiado. 

Uma outra questão extremamente preocupante é que não é 
realmente a questão da origem e do destino que tem de ser discutida 
no texto constitucional. Mas uma coisa é clara: se o Brasil adota um 
sistema híbrido, tributando na origem e distribuindo a receita ao 
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Estado destinatário, não podemos deixar como está no texto 
constitucional. Aí ficarão os contribuintes mineiros na obrigação de 
recolher o diferencial de alíquota para o Estado destinatário~ 

Desde a proposta de 1999, chegaram-se a duas posições: ou se cria 
Urna câmara de compensação entre os Estados, entre os sujeitos 
ativos, ou se delega essa competência ao contribuinte. Obviamente os 
Estados não conseguem ter entendimento entre si e deixarão isso 
Para os contribuintes. 

Hoje, aplica-se a alíquota interestadual, e o Estado tem de recolher, 
se for para o seu uso e consumo, ou na operação subseqüente. O 
contribuinte mineiro não tem obrigação alguma com o diferencial de 
alíquota. Agora terá. Haverá maior burocratização, não vejo 
simplificação da legislação nesse aspecto. Caminha no sentido 
inverso à proposta do Governo. 

Ao colocar a alíquota cheia na operação interestadual, estará 
compondo o seu faturamento. Obviamente irão incidir sobre ele o PIS, 
a COFINS, a contribuição social, aumentando o ônus. Por que isso? 
Oue simplificação é essa? Que aspecto social há numa reforma que 
Procede dessa maneira? 

Não consigo verificar. 
Tem sido posto nas vinhetas deste seminário pela TV da Assembléia 

Legislativa que haverá desoneração da cesta básica. Isso está na 
proposta. Está na proposta, de forma clara, que ficarão os produtos de 
primeira necessidade, a serem definidos por lei complementar, 
sujeitos a menor alíquota. Mas não foi dito qual é a menor alíquota, 
pode ser 17,7%, 17,9%, 10%. Não sabemos. Não há nenhuma 
previsão de que os produtos de maior necessidade serão tributados 
ou serão desonerados. Na verdade, se quisermos essa garantia, 
deveremos colocá-la no texto constitucional. Passaria a ser uma 
imunidade, já que não teremos isenção nem nenhum benefício 
infraconstitucional. 

São questões extremamente complexas, que devem ser 
observadas. Se trabalharmos a reforma como está apresentada, 
verificaremos que precisa de ajustes profundos. A palavra "bens", 
colocada anteriormente, é complexa. Essa questão é séria. O imposto 
é sobre operações de circulação de mercadorias. O bem que está 
sendo tributado, a operação a que se destina esse bem, deve destiná-
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conseqüências irreversíveis. 
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Costumo dizer que a reforma tem trazido mudanças muito simples, 
mas seus efeitos não são simples. Qualquer alteração no texto 
constitucional é extremamente complexa. Às vezes dizem que estão 
alterando alguns pontos pequeninos, mas os efeitos para os 
contribuintes e para a sociedade são extremamente danosos. 

Em relação às operações interestaduais, o texto da proposta diz que 
só serão consideradas operações interestaduais aquelas em que 
ocorra saída física da mercadoria. Quem lida com o ICMS sabe que 
existem várias situações em que ocorre a troca de titularidade. Essa é 
uma questão antiga. A tese de que apenas a circulação física enseja a 
tributação de ICMS já não existe, nem academicamente. 

A questão é como ficarão as vendas à ordem, como ficará a 
transferência de titularidade, sem que a mercadoria circule. Imaginem 
que eu venda para uma construtora do Estado da Bahia, que vai 
aplicar essa obra no Rio de Janeiro. A saída física ocorrerá de Minas 
para o Rio de Janeiro, mas a operação interestadual é de Minas com 
a Bahia, o adquirente. A emenda diz que apenas a saída física será 
considerada interestadual. Vejo distorções profundas que devem ser 
sanadas. Do contrário as conseqüências serão irreversíveis. 

Não concordo com o exemplo dado pela Secretaria da Fazenda ao 
dizer que se estende um tapete vermelho a uma empresa que será 
instalada em Minas, oferece-se tudo do bom e do melhor. Quando é 
uma empresa exportadora, retiram o tapete e os outros incentivos. 
Como ficarão as microempresas? 

A função da microempresa não é gerar arrecadação tributária. A 
função dela é, por via oblíqua, possibilitar a distribuição da renda, 
gerando empregos, gerando salários, fazendo com que a riqueza se 
distribua. Não me interessa se uma microempresa recolhe R$25,00, 
R$30,00 ou R$40,00. Não é a função arrecadatória da microempresa 
e da pequena empresa que precisa ser preservada. É a função social, 
que leva, por via oblíqua, à melhor distribuição e à justiça fiscal. 

Temos, hoje, 27 legislações. Pelo texto da emenda, haverá uma 
única legislação. Não que estejamos retirando os benefícios 
garantidos, o tratamento privilegiado, entre eles o tributário, mas uma 
legislação única em âmbito nacional para. cuidar de microempresas é 
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extremamente temerária. Será que uma microempresa em Belo 
Horizonte deve ter a mesma denominação, a mesma distinção, a 
mesma classificação de uma microempresa em outros Estados 
brasileiros? Se dentro do próprio Estado já é complicado, como 
faremos em âmbito nacional? Por essas razões é que a Federação do 
Comércio diz que a reforma não é adequada, embora o momento seja 
o melhor. A sensação que temos é de desperdício. Temos um 
momento político ideal e uma proposta inadequada mas, se é que 
temos, não deixemos que a urgência se sobreponha às questões 
técnicas. Se não forem feitas as alterações no texto constitucional, de 
nada adiantarão a lei complementar ou as legislações ordinárias. 
Temos conhecimento disso. Podemos colocar agora os princípios a 
serem observados e deixarmos para depois a matéria 
infraconstitucional, mas com as limitações do texto constitucional. Se 
assim não o fizermos, teremos um sistema tributário pior do que o 
vigente. Agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Muito 
obrigado. 

Palavras do Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira 
Sr. Presidente; Deputado Antônio Júlio; meu caro Deputado Federal 

Virgílio Guimarães; demais Deputados; meu caro Deputado Chico 
Simões, da região de Conceição do Mato Dentro; Sr. Joaquim, meu 
caro Prefeito; Ronaldo Mota Dias, meu companheiro de Minas Gerais 
na Diretoria da Confederação Nacional de Municípios, ex-Presidente 
da AMALPA; Hélio Campos, Prefeito de Ouro Branco; demais 
Prefeitos presentes; meu caro Dejair, Secretário Executivo da 
Associação dos Pequenos Municípios de Minas Gerais; querido amigo 
João Alberto, ex-Presidente do Conselho Estadual da Juventude; 
minha querida prima e professora de direito constitucional, Rosara de 
Oliveira Manera, que junto com seu marido, Eduardo Manera, 
professor de direito tributário da UFMG, me ajudou a condensar a 
proposta já entregue ao Presidente Lula pelo Presidente da 
Confederação de Municípios, Dr. Paulo, e que será entregue agora, 
após a minha explanação, ao Deputado Virgílio Guimarães; senhoras 
e senhores, meus amigos e amigas que estão me assistindo em 
quase todo o Estado pela TV Assembléia, o Governo Federal, no 
encaminhamento dos debates relativos à reforma tributária, definiu 
como moldura conceitual dois princípios fundamentais: nenhuma 
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e~fera de ~overno deverá perder arrecadação e a carga tributária 
nao devera aumentar. 

Mesmo considerando esses princípios, o Presidente da República, 
durante a 6a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, corroborou 
a n~s~~ convicção de que é preciso aumentar a participação dos 
m_unrcrpros no montante da arrecadação tributária como um todo. Para 
nos, n~ste momento, o fundamental é a explicitação sobre a forma 
como _rsso se dará: pelo aumento no percentual dos impostos que 
?ompoem ~ Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ou pela 
rnco~poraçaC: de novos, tais como a Contribuição Provisória sobre a 
Mov~ment~çao Financeira - CPMF. Enfim, a definição clara d:sse 
camrnho e condição para que possamos criar um movimento nacronal 
do~ Prefeitos em apoio ao Governo e ao seu processo de reformas, 
evrtando polêmicas e disputas no âmbito do Congresso Nacional: 

A exposição das propostas da causa municipalista, no âmbrto da 
reforma tributária, está dividida em três pontos: 

a) pontos já abrangidos: são as propostas que já fazem parte do 
projeto de emenda à Constituição enviado pelo Governo; 

b) pontos consensuais: são as propostas que estão acordada~ com 
o Governo, mas que não foram incluídas no projeto em razao de 
demandarem maiores estudos quanto às respectivas redações_; .. 

c) outros pontos: onde são apresentadas as reivindicações hrstorrcas 
dos municípios e que ainda não estão acordadas com o Governo. 

a) Pontos já abrangidos: 
1 - progressividade do ITBI: o ITBI progressivo, além de possibilitar 

uma otimização do processo de arrecadação, ainda se transforma em 
instrumento de planejamento urbano que facilita os procedimentos de 
regularização fundiária. O ITBI tem se constituído importante base de 
arrecadação dos municípios. O total arrecadado em 2002 foi de 
R$1.621.000.000,00 contra R$1.064.000.000,00, em 2001. A principal 
dificuldade de administração do ITBI reside no fato de as alíquotas 
serem universais, o que não permite explorar a capacidade 
contributiva do contribuinte de forma adequada. Assim, o município 
perde arrecadação nos imóveis de maior valor, em que poderia cobr_ar 
alíquotas maiores. Na outra ponta, cria um problema político e soc:al 
com a população pobre. Em relação aos imóveis de pouco valor, nao 
é possível trabalhar nem com alíquotas menores nem com faixas de 
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isenção; 
2 _ vedação de benefícios fiscais por via de renúncia de receita no 

ICMS: da forma como é feita atualmente, os municípios, mesmo sem 
Opinar, também pagam pelo benefício, uma vez que, à medida que a 
empresa não recolhe o imposto, a parte dos municípios fica perdida. 
Com a nova sistemática proposta pelo Governo, esse tipo de benefício 
é vedado; 

3 _ manutenção da competência tributária dos municípios quanto ao 
ISS: com relação ao ISS, o projeto de lei complementar em fase final 
de votação no Senado determina que o domicílio tributário seja o 
destino da prestação do serviço. Com isso, fica equalizada sua 
arrecadação, premiando também os pequenos municípios que têm 
importante receita evadida em direção aos grandes centros, onde 
estão localizadas as sedes das empresas prestadoras de serviços; e 

4 - revisão dos critérios de repartição do ICMS entre os municípios: 
a proposta do Governo retira da Constituição o VAF como critério de 
distribuição do ICMS, remetendo a matéria inteiramente a lei 
complementar. I 

A nosso juízo, um sistema de repartição justo deverá estar 
assentado na Constituição em quatro parâmetros fundamentais: 

a) população: a população deve ser o critério central em qualquer 
sistema de repartição. A grande maioria dos serviços prestados 
diretamente à população está sob responsabilidade dos municípios, 
mesmo aqueles serviços que são atribuições legais de outras esferas 
de Governo, como, por exemplo, a segurança pública; 

b) valor adicionado: a sua manutenção como parâmetro com peso 
menor é fundamental, tanto como forma de mobilização das 
comunidades na busca de investimentos como pelo fato de que as 
atividades produtivas também geram custos que precisam ser 
bancados pelo município. A forma de cálculo do valor adicionado, 
entretanto, é que precisa ser revista de forma a eliminar um conjunto 
de atividades que produzem grandes distorções, por concentrarem 
grandes somas. Esse fato está relacionado a três tipos de atividades 
especificas: geração de energia elétrica, refino de petróleo e a 
primeira geração da indústria do pólo petroquímico. Essas três 
atividades são altamente reguladas pelo poder público, e a sua 
execução, na maioria dos casos, depende de recursos públicos ou de 
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políticas específicas. Assim, as comunidades beneficiadas pelo 
investimento, além dos benefícios diretos relacionados ao 
investimento em si, ainda passam a concentrar grandes somas de 
receita tributária. Com a eliminação do cálculo dessas três atividades, 
as principais distorções que hoje existem no valor adicionado seriam 
eliminadas; 

c) área territorial: o custo de manutenção dos serviços sob 
responsabilidade do munrcrpro também estão diretamente 
relacionados a sua área territorial: manutenção de vias urbanas e 
rurais, atendimento a saúde, transporte escolar, entre outros; 

d) parcela fixa: atualmente a maior parte dos Estados, para 
compensar os pequenos municípios, criaram critérios de desempenho 
que igualam todos os municípios, independentemente do seu porte: 
produtividade primária, inverso da evasão escolar, mortalidade infantil, 
entre outros. Na prática, esses critérios têm se apresentado não muito 
bons, uma vez que os municípios pequenos, localizados em regiões 
economicamente deprimidas, acabam sendo duplamente 
prejudicados. Tais critérios ainda geram grande estabilidade no índice 
de retorno. Por exemplo, em determinadas situações, por alguma 
intempérie, podem significar a redução de 20% no índice de ICMS 
para esses municípios. 

Entende-se que a parcela fixa deve existir, por três aspectos 
fundamentais: 

a) o município, independentemente do seu tamanho, possui um 
conjunto de despesas que são inerentes à sua existência como ente 
federado; 

b) os pequenos municípios estão localizados em regiões agrícolas 
que vendem produtos primários, sem nenhum valor agregado para os 
centros maiores, que processam esses produtos agregando-lhes 
valor; 

c) além disso, esses municípios, por possuírem pequena mancha 
urbana, não conseguem base significativa para explorar os tributos 
municipais, o que resulta em receitas muito pequenas. 

Quanto ao peso efetivo de cada parâmetro, entendemos que a 
definição deles deve ser remetida a lei complementar. Assim, teremos 
tempo hábil para fazer um amplo debate e um grande acordo nacional 
que venha proporcionar maior eqüidade e racionalidade ao sistema. 
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Propomos que, já na emenda à Constituição, na divisão do 

critério de repartição do ICMS, seja apresentado à população o valor 
adicionado, área territorial e a parcela fixa. 

Pontos consensuais e que ainda não foram acordados com o 
Governo, por demandarem maiores discussões para suas devidas 
redações: 

1 - cobrança pela uso do espaço aéreo e do subsolo. Não é justo 
que atividades como as de telefonia, saneamento, energia elétrica, 
entre outras, com lucro financeiro, sejam realizadas com a ocupação 
graciosa do espaço público; 

2 - criação de contribuição específica para financiamento da limpeza 
urbana; 

3 - desvinculação de recursos orçamentários. A partir da ampliação 
das vinculações constitucionais e com a obrigatoriedade de honrar 
despesas crescentes a título de serviço da dívida, criou-se uma 
situação insustentável de completo engessamento do orçamento 
municipal. Essa situação inviabiliza a manutenção de serviços básicos 
e restringe as possibilidades de novos projetos e investimentos em 
áreas essenciais, como infra-estrutura urbana, habitação, saneamento 
etc. Ressalte-se que a União já utiliza o mecanismo da desvinculação· 
de recursos orçamentários. 

Outros pontos: 
1 - Transferência, para os municípios, das competências tributárias 

quanto ao ITR e ITCD. 
Entendemos que os municípios, por possuírem cadastro imobiliário 

organizado, tanto para a cobrança do IPTU e do ITBI como em função 
das demandas relativas ao controle urbanístico, já contam com uma 
estrutura organizada para atender essas demandas nas zonas urbana 
e rural. Logo, parece-nos natural que a competência de tributar a 
propriedade imobiliária, tanto urbana como rural, passe integralmente 
ao município. Entendemos como positiva a proposta do Governo que 
determina a progressividade de ambos, bem como a respectiva 
regulamentação por legislação federal. 

2 - Aumento no percentual de participação do FPM: na última 
década, ocorreram dois processos altamente prejudicais às finanças 
do municípios. De um lado, foi transferida uma série de encargos sem 
os recursos para custeá-los: de outro, a União passou a explorar 
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fontes de arrecadação que não são compartilhadas com os 
demais entes federados. Com isso, houve uma ampliação da 
participação da União no bolo tributário em detrimento, principalmente, 
dos municípios, que tiveram a sua participação reduzida de 19%, em 
1991, para 14%, em 2002. 

3 - Aumento de participação no IPV A. A nossa proposta prevê 
elevação de 50% para 80%, e a participação dos municípios na 
arrecadação do imposto e nas chamadas cotribuições sociais, 
instituídas e com nível de importância sistematicamente ampliado pela 
União, ao longo dos últimos anos, tendo como característica principal 
o seu não-compartilhamento com os demais entes federados, 
gerando, com isso, uma grave distorção no tocante à distribuição dos 
recursos arrecadados pelo setor público, no âmbito da carga tributária. 

O que os municípios propõem é um novo pacto federativo, uma nova 
discriminação de rendas entre União, Estados e municípios. Obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio de Pádua Silva 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, prezado companheiro 

e Deputado Federal Virgílio Guimarãe~, companheiros de Mesa, 
senhoras e senhores. Correrei o risco de parecer estar falando de 
outra coisa. Mas quero falar de uma reforma tributária necessária, não 
essa que foi apresentada. Espero, com isso, contribuir para que essa 
reforma que foi apresentada à sociedade brasileira seja 
profundamente modificada. 

Represento os Fiscos Federal, Estadual e Municipal e peço a 
atenção de vocês para minhas palavras. Nenhuma reforma tributária 
séria pode ser proposta se não estiver assentada sobre uma proposta 
de desenvolvimento, uma proposta de país. E a partir disso, começo a 
fundamentar minha posição. O País precisa de uma reforma tributária. 
Quanto ao sistema vigente, orgulho-me de ser seu operador, mas 
envergonha-me saber que, como sistema tributário, é injusto, criando 
imenso obstáculo ao desenvolvimento econômico e ao 
desenvolvimento social. Há necessidade de uma reforma que parta do 
princípio de que esse sistema tem de mudar de perfil, saindo da 
situação de empecilho ao desenvolvimento econômico-social e sendo, 
verdadeiramente, um instrumento para que ele ocorra. É necessário 
dizer que a este País, exatamente neste Governo que se iniciou com 
tanta esperança, tanta força, o principal problema posto é o seu 
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crescimento. Mas não se trata de um crescimento qualquer. É 
preciso crescer, gerar emprego e renda. É preciso crescer de forma 
mais autônoma, menos dependente do financiamento externo, de 
recursos externos, mais centrado no mercado interno, no mercado de 
consumo. Exatamente por pressupor que esse é o projeto do País que 
queremos é que nossa avaliação, como Fisco, é que essa reforma 
tributária, embora desejável, está lamentavelmente na contramão. 

Numa visão geral e preliminar, é claro que um sistema tributário é 
lei, e sua finalidade deve ser, sim, prover o Estado de recursos, mas 
sem se afastar de outros três pontos: tem de ser utilizado como 
instrumento de promoção do desenvolvimento, tem de ser utilizado 
como instrumento para combate às desigualdades sociais e tem de 
reduzir desigualdades regionais. 

Partindo da situação atual, o primeiro ponto que devemos abordar a 
respeito do sistema tributário é que ele, hoje, tem um poder de 
arrecadação, independentemente das metodologias utilizadas, 
extremamente crescente e elevado. Pela metodologia da Receita 
Federal, no ano de 2002, a carga tributária ficou próxima a 36% do 
PIB. Estamos falando de R$500.000.000.000,00 por ano. Isso é o que 
o sistema tributário retira da sociedade para financiar as políticas 
públicas. Ou seja, estamos falando de um sistema tributário que hoje 
já retira da sociedade um valor significativo e que está sendo capaz de 
elevar, a cada ano, a sua capacidade de arrecadação. 

O outro ponto de que temos de partir já foi bem abordado pela Mesa 
e diz respeito à distribuição do poder de tributar. Na verdade, temos 
um sistema que centra o poder de tributar na União e que trata os 
entes subnacionais como entidades débeis mentais do ponto de vista 
tributário: 70% da tributação é feita pelo poder tributário da União, 
25,5% pelo poder do Estado e 4,5% pelo poder municipal. Há aí uma 
contradição que deve ser enfrentada, ou estaremos brincando de 
fazer reforma: o pacto federativo deve existir também para se tributar 
e se ter receita; não pode existir somente na hora da prestação de 
serviço. Se um Estado ou um município são incompetentes, não têm 
capacidade para cobrar tributos, que capacidade terão para gerir 
coisas talvez muito mais importantes do que isso, como a saúde 
pública e a segurança? Quer dizer, o tratamento dispensado aos 
entes federados, que a proposta não altera - aliás, aprofunda -, de se 
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pen~~r que o~. Estado_s e municípios não têm capacidade n_em 
habilidade pollt1ca .e tecn~ca para tributar, é um grande eqUI.~oco ~ 
es?onde_ a verdadeira razao da concentração excessiva na Unlao .. 0 
~eja, vao federalizar o ICMS não porque os Estados seJam 
Incompetentes para exercer esse papel, mas por uma razão oculta, 
que veremos um pouco mais adiante. 

A questão do poder de tributar não fica atenuada após as 
transferên_ci.as constitucionais, pois observamos um poder 
arrecadatono altamente concentrado. A União mantém 60% desses 
recursos no seu caixa, o Estado, 25%, e os municípios, apenas 15%; 
F~lo apenas não em causa municipalista, mas pela realidade de que e 
ali que se dá o serviço público, é ali que se tem necessidade de 
r~curso público para atender o povo. Agora, se o recurso público que 
t1ramos da sociedade for destinado como ocorre hoje, a alimentar 0 

sistema financeiro, realmente, não t~m de estar no município, e sim na 
União. 

Outra questão do sistema tributário que não muda com a reforma ~ 
a do P~~il. Esse assunto tem sido amplamente discutido, .~as_ e 
necessano aprofundarmos o debate. Temos um sistema tributano tao 
injusto que inverte a lógica do perfil do sistema tributário civilizado. No 
Brasil, tributa-se excessivamente o consumo. Do bolo tributário total' 
R$500.000.000.000,00 por ano, 66,5%, são de tributação sobre o 
consumo. Significa que 66% dessa carga atinge 0 mais miserável d?s 
brasileiros sem olhar a sua capacidade contributiva. Eis a primeira 
contradição da reforma. Ela pretende melhorar o ICMS sob o 
argumento de que há muita complexidade e guerra fiscal. 

Como já foi lembrado por alguns componentes da Mesa, há uma 
tendência para se aumentar a tributação do ICMS e melhorá-lo. Nesse 
aspecto, não há nenhum compromisso com a justiça social, com ~ 
desenvolvimento. Melhorar o ICMS sem alterar o resto do sistema e 
piorar o sistema como um todo. Significa que vamos aumentar a 
tributação sobre o consumo e fazer com que esse defeito, que já é 
grave, vire um aleijão. Esse problema não está sendo enfrentado 
porque os Governos Federal, Estadual e Municipal ficam de um lado~ 
a União de outro. Ninguém quer perder, só ganhar. Portanto, e 
necessário inverter essa situação, reduzindo de 66% para 20% a 
tributação sobre o consumo, e realmente começar a tributar aquilo em 
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que é medida a capacidade contributiva. Fito muito feliz em saber 
que a posição dos fiscais está sendo compartilhada pelo setor 
Produtivo do País. 

Temos que inverter, que deixar de tributar o consumo, começando a 
tributar em níveis civilizados a renda e o patrimônio. Para quê? 
Primeiro, para permitir uma melhor distribuição de renda. As pessoas 
gostam de citar o arroz e o feijão, mas a carga tributária pega o povo 
ern tudo, no consumo, e ele paga sem ver. Quando o governante faz 
determinada obra, o povo pensa que está recebendo um favor e não 
Percebe que ele mesmo está pagando, invisivelmente, em um sistema 
irnoral, que não permite o desenvolvimento da cidadania. Isso não é 
enfrentado na reforma, mas deveria ser, porque eu, como a maioria 
dos presentes, tenho orgulho de dizer que ajudei a eleger esse 
Governo e que ele tem o compromisso de implantar um sistema que 
facilite o desenvolvimento da cidadania, invertendo essa lógica atual e 
não apenas remendando o sistema criado na ditadura. 

Examinando cada substrato, vocês verão que, aí, a coisa fica pior. A 
tributação dentro do consumo tem duas características. Primeiro, 
como já foi salientado, os tributos são cumulativos; segundo, esses 
tributos incidem sobre toda a população. O princípio da seletividade 
não é aí aplicado. Só tributamos adequadamente o trabalho 
assalariado. Ganhos de capital e ganhos de trabalho não assalariado 
são praticamente nulos. Além disso, existe uma tributação perversa na 
folha de pagamento, que é a contribuição do empregado para 
financiar a seguridade social. A tributação sobre o patrimônio é de dar 
vergonha. O maior tributo que temos sobre o patrimônio é o IPVA, 
como se o veículo fosse sinônimo de patrimônio. Não, é um bem 
durável. Não se tributa um patrimônio. 

Como nosso tempo é limitado, gostaria de passar para um resumo e 
para nossa proposta. O sistema tributário é altamente concentrado, 
tem excessiva tributação sobre o consumo e não tributa o patrimônio. 
A tributação é centrada no trabalho assalariado, com elevada 
tributação indireta e baixa tributação direta. Tributa-se muito a pessoa 
jurídica e pouco a pessoa física. Portanto, o sistema é regressivo e 
impeditivo do desenvolvimento, e isso não tem sido enfrentado. A 
reforma que está sendo proposta já foi trazida pela Mesa. Então, 
gostaria de dizer o que consideramos que deva ser acrescentado. É 
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A primeira questão - o pagamento dos juros - deveria ter fonte 
tributária própria. Quero dizer que têm que existir receitas específicas 
com a finalidade do pagamento dos encargos da dívida, para que o 
povo brasileiro saiba qual é a verdadeira razão que tem levado esse 
sistema a cobrar cada vez mais. Se tivesse uma fonte própria 
suficiente para o pagamento de juros - e não estou falando em não 
pagá-los -, o povo brasileiro teria consciência de qual está sendo a 
pressão para manter o atual sistema, ou para modificá-lo. 

Resumirei minha exposição e deixarei o restante para o debate. 
Outra questão fundamental é a que se refere ao ITCD. Embora a 
proposta apresentada pelo Governo tenda a sinalizar para a 
progressividade, a melhor maneira de tratar o ITCD, pelo princípio de 
justiça social, é tributá-lo do mesmo jeito que se tributa a renda, no 
mesmo patamar, considerando a transmissão causa "mortis" como 
fonte de renda; tributá-lo com a mesma tabela, com a mesma 
progressividade, com a proposta de se separar aquilo que é para 
pagamento de juros. Isso daria condição de desenvolver-se um 
sistema que não fosse contrário à produção, ao desenvolvimento 
social e econômico do País e se colocasse a serviço de desenvolver a 
sociedade, sendo instrumento de realização daquilo que é o nosso 
sonho neste Governo. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os 

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia. Esta Presidência informa aos senhores 
participantes que, em 5 minutos, irão encerrar-se as inscrições, tendo 
em vista compromissos, principalmente do Deputado Federal Virgílio 
Guimarães. Para agilizar o debate, solicitamos aos participantes que 
fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos, dispensando as formalidades das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Pedi a palavra porque a 
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maioria das perguntas foram dirigidas a mim. Em respeito aos que 
as fizeram e aos que porventura ainda queiram perguntar, coloco-me 
à disposição para respondê-las. 

As questões apresentadas por Antônio Eduardo, da Secretaria de 
F=azenda estão em debate. Fazem parte dos acertos do Governo 
F=ederal ~om os Governos dos Estados. 

Vale a pena esclarecer alguns pontos. Um deles se refere ao 
aumento da carga tributária. A reforma tributária que está em curso diz 
respeito à parte constitucional. 

O brutal aumento de 1 O% do PIB ocorrido no Governo passado foi 
feito sem nenhuma reforma tributária. O sistema tributário da maior 
Parte dos países do mundo não faz parte da Constituição. Talvez a 
solução seja, no relatório já votado pela comissão, convocar os 
dispositivos infraconstitucionais. Nada indica, na reforma tributária, o 
aumento de carga. Depende das alíquotas. Não está dito o que vai 
subir ou cair. 

Há duas comissões constituídas das mesmas pessoas: a da 
Proposta de Emenda à Constituição no 41 e a Comissão Especial da 
Reforma Tributária, infraconstitucional, aliás. Levarei a preocupação 
do Gilman às duas comissões e comprometo-me publicamente a votar 
relatório, não o do relator, mas como um todo, incluindo as sugestões. 
Assim, teria mais força. 

Qual a alíquota? Creio que a mínima seria de 3%; de 12%, a que 
atinge automóveis e combustíveis; de 18%, a que seria moda!; a 
máxima, de 25%, ou outra alíquota de ajuste importante para 
equilibrar a carga tributária. 

Com relação aos produtos de primeira necessidade, vou tentar fazer 
com que minha opinião prevaleça no relatório. Não importa que o rico 
que compra o produto que é importante para a população de baixa 
renda se beneficie também da redução de carga. A massa de pessoas 
pobres é muito maior que a dos ricos. Que importância tem o rico 
comprar arroz ou feijão mais barato? Fica mais barato deixar que 
todos comprem com o preço reduzido. 

O que se deve fazer é o seguinte: pegue-se a Pesquisa de 
Orçamento Familiar - POF - e veja-se em que a população de baixa 
renda gasta, veja-se o que é importante no orçamento dessas 
famílias, e reduza-se a carga dos produtos para que possam comprar 
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com a renda de que dispõem. É isso. Não se tem de debater 
nada. 

Se há um remédio que é importante para a população de baixa 
renda, mas é distribuído pelos postos de saúde, não interessa aos 
pobres a redução de seu preço. Livro eletrônico é importante para a 
pauta de consumo de pobre? Não é. Então, livro eletrônico está fora. 

Abaixar o preço de brim, por exemplo, é importante para o pobre? 
Se for, abaixa-se. Esse é que deveria ser o critério. 

O Governo só se ateve aos produtos alimentares. Se for ampliar 
para outros produtos, devem-se considerar apenas os que terão 
repercussão real. O que não tiver repercussão não interessa. Essa é a 
maneira de aumentar a renda real de quem tem baixa renda. Esse é o 
foco. Se quisermos criar outro foco, vamos, então, discutir isso. Preço 
de passagem de transporte é um foco? Como tratá-lo? Reduzir 
tributação no transporte coletivo? Alterar a gratuidade existente? 
Quem sabe? Simpatizo com esse caminho, até porque gratuidade faz 
parte de tarifa, tarifa é tributo, e tributo diz respeito a reforma tributária. 

A questão dos bens também causou muito impacto. Talvez valha a 
pena mudar. Mas os estudos que encomendei não vão aumentar 
30%. O José Eustáquio começou demolindo a proposta, mas seus 
comentários foram bastante pontuais. Pensei que sua discordância 
fosse muito maior do que acabou se revelando. 

Quanto à questão dos municípios, não sei exatamente como vão 
colocar a questão da repartição da parcela municipal do ICMS. 
Pessoalmente, inclino-me a achar que deveria ser metade por lei 
complementar e metade por lei estadual. São muitos os critérios. 
Minas tem a Robin Hood, que é complexa. As outras não o serão 
menos. Colocaria um dispositivo dizendo que nos próximos anos os 
ajustes serão feitos sempre para cima, ou seja: não houve critério de 
repartição, aplica-se. O município que tiver uma parcela abaixo do seu 
número atual fica com o atual, e faz-se a redistribuição. Digo isso 
porque em Minas já tivemos uma experiência muito traumática. Pela 
Lei Robin Hood, os municípios tiveram um corte muito drástico. Logo 
depois veio a Lei da Responsabilidade Fiscal. Depois desse ajuste da 
Robin Hood, veio um novo ajuste. Só que, dessa vez, o ajuste seria, 
no mínimo, três vezes maior do que o da Robin Hood. A Robin Hood 
foi feita em cima de 25%. Supondo que a lei federal tivesse as 

....._____---~------' 
J 



1171 
mesmas características, causaria o mesmo impacto sobre 75%. 
Isso é muito dramático. Os municípios produtores também já fizeram 
seus compromissos. Creio que uma regra dessas tranqüiliza seus 
Prefeitos. 

Que houvesse uma proteção para que, à medida que o bolo 
tributário fosse subindo, o ajuste iria ocorrendo. Mas que o município 
tivesse os valores de sua parcela assegurados em reais. 

Isso dá tranqüilidade. Fazia duas ou três reuniões por dia com 
Prefeitos apavorados. Depois disso, todo mundo aceitou deixar a 
discussão mais tranqüila para a lei complementar e, se fosse o caso, 
para a lei estadual. Pedi para falar sobre isso mais porque a TV 
Assembléia tem uma audiência enorme. Gostaria de deixar essa 
palavra de tranqüilidade a muitos Prefeitos que estão nos assistindo e 
que, com toda razão, estão assustados com essa possibilidade. 

O Prefeito José Vicente Damasceno - Bom dia a todos. Manifesto a 
minha indignação ao ver que não se inclui na reforma tributária, o 
redimensionamento da distribuição dos tributos entre os municípios, 
mas entre a União, os Estados e os municípios. É brincadeira o que 
tem sido feito com os municípios do nosso País. 

Estruturalmente, a sociedade resolve seus problemas de distribuição 
de renda e de reconstrução da cidadania a partir dos municípios, mas 
querem manter a situação perversa de se fazer a União ter nas mãos, 
de forma ineficiente, a possibilidade de cobrar tributos e não distribuí-
los de forma equânime aos cidadãos. 

Reforma não se faz mudando nomenclaturas, sem mudar a 
estrutura, evidenciando o cidadão no município. Manifesto a minha 
perplexidade com uma reforma que, na ótica do município, continua 
mantendo uma estrutura injusta, perversa e imoral. Essa reforma não 
dá aos municípios a capacidade de resolver os problemas dos 
cidadãos. Não dá aos municípios sua capacidade de produção. 
Enquanto o município não for visto como ente estruturante do País, 
por mais reforma que se faça, não encontraremos o eixo estrutural 
que o novo Governo deseja. 

A Sra. Dirlene Marques - Bom dia. O Virgílio expôs os problemas 
herdados dos governos anteriores e disse que fará uma reforma 
ousada. Ao mesmo tempo, diz que fará a reforma possível. Essas 
colocações são intrigantes. O Toninho mostra que a reforma não 
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modifica as questões básicas e fundamentais. 

Há grande contradição quando ele diz que quer fazer uma reforma 
ousada, mas fará a reforma possível. Nessa reforma possível 
ninguém perderá. É estranho, porque historicamente alguém ganhou: 
Como é possível fazer uma reforma onde todos ganhem? 

Os que são pobres continuam pagando, os ricos continuam 
concentrando a renda, os municípios continuam assumindo as 
políticas sociais, mas recebem menos. Gostaria que o Virgílio me 
explicasse a contradição entre um belo discurso social e a 
manutenção do que está aí com a reforma possível. 

O Sr. Miguel Danilo de Carvalho Marques - Bom dia. Várias 
empresas deixaram Minas Gerais. Posso citar a Mendes Júnior, a 
Andrade Gutierrez, a CICA, que foi para Goiás. O canteiro de obras de 
Minas Gerais inexiste. A Líder, a Patrimar, a Tenda estão saindo de 
Minas Gerais para fazer obras em São Paulo, Brasília, Goiás e em 
outros Estados. A privatização diminuiu a presença do Estado e 
aumentou o gasto dos municípios, do Estado e do Governo Federal. o 
Governo Azeredo abriu um buraco, o Itamar nos jogou no fundo e 
espero que o Aécio não jogue a terra por cima. Os impostos 
cresceram, e o PIB diminui a cada ano. As políticas dos Governos 
Sarney, Collor e FHC tentaram conter a inflação por intermédio do 
arrocho salarial e do aumento da taxa de juros, somados aos 
impostos. Vivemos para pagar o serviço das dívidas externa e interna, 
sem falar dos desvios, tais como os anões do orçamento, as Jorginas 
e outros. Todos os dias vemos nos jornais aumentos de verbas. A 
China possui um planejamento estratégico muito forte e daqui a 35 ou 
50 anos estará com um PIB equivalente ao dos Estados Unidos. O 
que o DETRAN arrecada dá para pagar toda a folha do Estado de 
Minas Gerais, e não sabemos para onde vai o dinheiro. 

Adianta falar em reforma tributária sem falar em reforma 
administrativa do Judiciário, do Legislativo e do Executivo? 

A pergunta para o Dr. Virgílio é: como arrecadar melhor, promover o 
desenvolvimento e fazer com que o Governo administre melhor o que 
arrecada? 

O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Vou responder as 
perguntas, mas queria dizer que não usei a expressão "reforma em 
que ninguém perde". Falei que a reforma tem que ser a reforma 
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Politicamente viável. O País está atolado na crise econômica e na 
!axa de juros. A reforma vai dar resposta a isso e vai dar resposta à 
Iniqüidade do sistema tributário com um todo. Na proposta 
apresentada pelo Antônio, estou de acordo com tudo e vamos acolher 
tudo. Talvez tenha havido um erro de avaliação. Houve momentos em 
~ue pensei que falávamos de reformas diferentes. Essa reforma 
Incide, em primeiro lugar, na questão de tributar o patrimô,nio. Alguns 
criticam que incide até muito. Esse é o objetivo comum. E o que ele 
apresentou como proposta e o que estamos fazendo. Não cabe, no 
rnomento constitucional, discutir alíquotas. Todo o patrimônio passa a 
ser tributado de maneira progressiva. Isso está escrito lá e é proposta 
do Governo. Vamos reduzir os impostos indiretos, a começar pela 
Parte mais perversa, que é a tributação do ICMS sobre os produtos 
irnportantes para o consumo da população. Isso está na proposta. São 
Poucos itens de propostas e muitas lâminas de críticas. A lâmina de 
Proposta que eu queria é um pouco mais completa e mais detalhada, 
quem sabe até pela experiência do segmento, traduzida em termos de 
artigos e incisos. Esperava que isso vie~se em termos de propostas 
objetivas. Essa redução está aí colocada. A unificação das alíquotas e 
a redução do ICMS transformando-o num imposto importante, que 
atualmente está anêmico, corroído, vão permitir que a carga tributária 
seja reduzida porque dá um equilíbrio melhor aos Estados e aos 
municípios. Os Estados dependem basicamente do ICMS, e o 
Governo está recuperando ICMS. É a idéia da tributação direta, por 
meio da tributação sobre a propriedade e do Imposto de Renda. 

Essa reforma na parte constitucional já pega o que pode ser sobre 
Imposto de Renda. A reforma mais forte do Imposto de Renda é no 
momento infraconstitucional. O que está sendo feito, neste momento, 
sobre Imposto de Renda está dando um caráter social, ousado, 
criando um Imposto de Renda negativo. No Brasil, quem pode mais 
paga mais, quem pode menos paga menos, quem não pode, nada 
recebe. O Imposto de Renda já faz diretamente essa transferência, 
por meio da renda mínima. Isso está na proposta constitucional. 

Então, gostaria que essas discussões, palavras e "slogans" fossem 
traduzidos em termos de proposições concretas e em discussões 
objetivas. Qual é a vontade? Revogar o ICMS neste momento? Seria 
isso? Dar um comando constitucional de alíquotas? Podemos colocar 
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as alíquotas no relatório e vamos fazer isso. Devemos pensar na 
tributação direta, que é patrimônio e renda, exatamente como foi 
mostrado. Esse é o nosso objetivo. A reforma do Imposto de Renda 
tem um comando constitucional para fazer a tributação de renda, nas 
classes de renda elevada não assalariadas. Isso está na reforma, está 
no comando constitucional. Nenhum segmento poderá ter nenhuma 
vantagem nesse sentido. Leia-se: o próprio sistema financeiro. Querer 
tributar o sistema financeiro na circulação é um equívoco, até porque 
é também uma tributação indireta e reflete o "spread" bancário. Não 
ouvi qualquer comentário para aperfeiçoar esses instrumentos, que 
são de uma tributação profundamente social. Se a companheira tiver 
alguma sugestão para fazer mais contundente quanto parte social, 
apresente-a. De antemão, acolho a sugestão. Só consegui pensar 
nisso. O Governo só conseguiu pensar nessas proposições. Estou 
pronto para acolher todas as outras, reduzir a carga indireta para a 
população de baixa renda, criar um imposto negativo para a 
população de baixa renda e fazer a incorporação daqueles que estão 
fora da Previdência Social, reduzindo drasticamente o ônus do 
contribuinte individual e fazendo a tributação progressiva do 
patrimônio. Foi isso o que consegui ver e são as propostas concretas 
que chegaram a mim. Se a companheira tiver outras, não me sonegue 
essa informação. Traga a proposta e já digo que ela será incorporada, 
porque nem eu nem o Governo nem o sindicato abrimos mão do 
social, que é aquilo que elegemos, que votamos e que faremos. Era 
isso o que gostaria de dizer. 

Portanto, os objetivos listados devem ser traduzidos em propostas 
concretas e práticas. São muito importantes os comentários e 
fundamentais as críticas, mas indispensáveis as emendas objetivas e 
concretas. Isso também vale para os comentários do meu amigo 
Prefeito, pois essa reforma terá um caráter municipalista. A 
recuperação do ICMS será para os municípios e não para a União. O 
ICMS é importante para os municípios. Sobre a questão do ITR, 
faremos a sua municipalização e estadualização, criaremos uma nova 
contribuição para preservar a idéia de instrumento regulatório da 
função social da terra, junto com os ambientalistas. Teremos um 
instrumento até mais contundente que o ITR, para que o município se 
beneficie disso. Há uma coisa, José Vicente, na Constituinte houve 
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uma descentralização instantânea que acabou provocando 
reações. Hoje, se porventura fizéssemos uma descentralização 
descontrolada que desequilibrasse as finanças da União e passasse 
as contribuições para os municípios, sabe o que aconteceria com os 
municípios? Todos iriam falir, não haveria nenhuma recuperação, 
provocaríamos um desarranjo na economia, uma crise na economia, 
uma elevação brutal na taxa de juros e uma desorganização 
importante na produção econômica do País. Assistimos recentemente 
a retrações de até 20%, 30% no PIB de países vizinhos. Ao fazer isso, 
apesar da boa intenção, as finanças dos municípios seriam diminuídas 
e estes seriam lançados à falência. Por isso, a reforma deve ter uma 
determinação para ser municipalista, redistributiva, do ponto de vista 
regional, dos entes federados e do social. Ele deve ter o equilíbrio, a 
determinação para conduzir a economia brasileira no caminho do 
crescimento e da superação do atoleiro em que se encontra. 

E isso o Governo vai fazer, foi eleito para dar soluções duradouras 
para os gravíssimos problemas vividos pelo Brasil. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Marco Antônio Perdigão Mendes 
ao Dr. Edwaldo Almada: "É possível dimensionar os custos 
administrativos das empresas, em função da reforma tributária? 
Haverá aumento ou redução? 

O Sr. Edwaldo Almada de Abreu - A Federação das Indústrias, no 
ano de 2000, fez uma pesquisa na comunidade industrial mineira, 
estratificada em pequena, média e grande empresa. O Deputado 
Federal Virgílio Guimarães disse muito bem: a média do custo 
administrativo, no atual sistema tributário, o custo das empresas em 
relação à parte contábil, à parte fiscal, advogados, etc. é em torno de 
3%. Nessa proposta que está aí, obviamente estamos vislumbrando a 
possibilidade até de aumento, talvez um pouco e não muito, mas em 
princípio estamos preocupados com o aumento da despesa 
administrativa das empresas, embora a legislação federalizada do 
ICMS possa beneficiar um pouco essa idéia. É apenas uma 
suposição, não temos como medir isso agora, afirmando se 
aumentará muito ou pouco ou se ficará como está. Mas, hoje, o custo 
das empresas industriais está em torno de 3%. 

O Sr. Presidente - Pergunta de José Raimundo, estudante, ao 
Deputado Federal Virgílio Guimarães: "Por que a reforma do Governo 
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privilegia os Bancos e os donos de grandes fortunas? É possível 
justiça social a partir do aumento dos tributos para a maioria da 
população ativa? Por que o seu discurso contraria sua prática e 
história partidária?" 

Pergunta de Genivaldo Lima, da ASMUB: "Deputado Federal Virgílio 
Guimarães, gostaria de saber se o Brasil está pagando esta dívida de 
800 bilhões e de que forma está pagando". 

Pergunta de Maria de Lourdes Miranda do Vale: "Como será tratado 
o documento proveniente deste seminário, se o prazo para entrega de 
emendas à reforma tributária se encerra hoje?" 

O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Em relação à primeira 
pergunta, quero dizer que temos que privilegiar esses segmentos, pois 
estão muito excluídos. O Brasil tem vários segmentos que estão muito 
desprestigiados, do ponto de vista de sua participação na 
solidariedade tributária nacional, porque existem possibilidades de 
elisão e favorecimentos de vários tipos. Esses setores têm que ser 
trazidos à participação com mais intensidade. Alguns acham que isso 
poderia até espantar capitais, mas não v~jo assim. Esses setores têm 
que ser prestigiados em termos de carga tributária. Não disse que 
ninguém perde, mas vamos trazer um equilíbrio entre os entes 
federados. Os sonegadores, os que se locupletam da elisão, os que 
tiram vantagem da guerra fiscal, os detentores das grandes fortunas e 
os segmentos que têm lucrado com os ganhos financeiros perdem. 
Acho que isso é natural, e temos que prestigiá-los mais, ou seja, 
trazê-los, de uma maneira mais dinâmica e ativa, para o que costumo 
chamar de solidariedade tributária nacional. Essa é uma expectativa 
do Brasil em relação a nós. 

Em relação ao pagamento da dívida, quero dizer que essa é a dívida 
mobiliária, pública, interna, que pagamos pouco, "rolamos". Faz-se 
leilão dos títulos da dívida, no Brasil e fora dele. 

É muito difícil não pagar essa dívida porque seu cerne está nos 
fundos de pensão, calçando as cadernetas de poupança, empresas, 
investidores internos e internacionais. Essa é uma grande encrenca 
que herdamos. Faremos uma auditoria e, quem sabe, poderemos 
reduzir isso. Essa dívida a que me refiro, os títulos da dívida pública, 
nada tem a ver com auditoria. Se eu descobrir que alguém afundou o 
Brasil há 20 anos, não deixarei de saldar os papéis comprados no 
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leilão. Isso é diferente de uma dívida fundada: no caso de uma 
Obra superfaturada que não foi paga, faz-se a auditoria, e dá-se 
entrada na justiça, reduz-se ou não se paga o débito; isso é outro 
Problema. Já a dívida mobiliária, esta é rolada. Temos de conseguir 
rolá-la com prazos mais longos, juros mais baixos e, de preferência, 
diminuição da parcela em reais. Já conseguimos diminuí-la bastante. 
Alongando o perfil, já no Governo Lula, diminuímos para quase a 
metade a parcela em dólar, e o objetivo é alongar cada vez mais e 
diminuir a taxa de juros básica, que é o custo que faz com que o 
investidor compre os títulos. A diminuição da taxa de juros da rolagem 
da dívida não é um ato de vontade do Ministro, nem do Banco Central, 
nem do COPOM. Tenho de saber a que taxa de juros o outro lado 
está disposto a adquirir os títulos. Precisamos de uma solução mais 
abrangente, determinada e firme, exatamente como o Governo está 
fazendo. 

Quanto ao recebimento de sugestões, o relator ainda tem prazo para 
apresentá-las e serão levadas aos demais parlamentares com totais 
Possibilidades de acolhimento. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Roberto Novaes, da Secretaria de 
Estado de Cultura, ao representante da Secretaria da Fazenda: "Qual 
a posição da Secretaria da Fazenda com referência à Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura, dentro da concepção da reforma tributária, que 
pretende extinguir todos os incentivos e benefícios fiscais?" 

O Sr. Antônio Eduardo Soares de Paula Leite Júnior - Temos 
defendido, junto ao relator, a possibilidade de modificar as alíquotas 
internas, procedendo ao seu aumento não só visando à manutenção 
da carga tributária atual, mas também para que se possa manter 
esses benefícios, como o que é dado à cultura. Entendemos que os 
Estados necessitam de uma margem, dentro de uma uniformização 
nacional do ICMS, para que se mantenham algumas políticas internas. 
E cultura é uma política importantíssima, que não pode deixar de ser 
avaliada. Isso já foi conversado com o relator, encontra-se em nossos 
estudos. Tenha a certeza de que a Secretaria de Fazenda está 
preocupada em manter a política cultural do Estado e, nesse sentido, 
levou essa preocupação ao relator. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. João Batista Vieira, da Ação 
Comunitária e Cultural, para o Sr. José Eustáquio: "Sobre a questão 
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da informalidade, o que a reforma prevê para coibir a prática de 
sonegação compulsória, instituída na pauta do comércio que, no ato 
da venda, indaga ao consumidor se deseja a nota fiscal como se a 
sua emissão criasse ônus para o consumidor?". 

O Sr. José Eustáquio Passarini de Resende - A questão da 
sonegação não é uma questão que tem de ser prevista em reforma 
tributária porque a lei tem de ser feita para ser cumprida, ou seja, 
tomando-se as hipóteses de sua aplicação e não de seus desvios. A 
legislação infraconstitucional, a legislação ordinária e a lei 
complementar irão prever as sanções para as infrações. Hoje muito se 
fala em sonegação, e existem dois aspectos distintos sobre os quais 
farei uma análise. 

É muito comum dizer que o Estado tem tantos milhões ou bilhões de 
reais de dívida ativa. Mas qual é a procedência dessa dívida ativa? 
Minha experiência como advogado tributarista tem demonstrado que 
80% dela é proveniente do descumprimento, pelo sujeito ativo, de 
princípios constitucionais, como comentamos na tribuna. Se vedo a 
não-cumulatividade, impeço o exercício do princípio, digo que 
determinados não podem ser abatidos, não podem ser consumidos; 
essa limitação, porque o Estado precisa de uma arrecadação maior, 
aumenta a alíquota sem respeito ao princípio da anterioridade. São 
essas situações que nos têm levado ao ponto em que estamos. 

Então, quando dizemos que a sonegação é extremamente alta, 
devemos fazer uma distinção entre o que de fato é sonegação e o que 
é previsão de arrecadação não satisfeita. E por que essa previsão não 
foi satisfeita? Não porque o dinheiro deixou de ser levado ou tenha 
havido sonegação na ponta, no comércio, mas simplesmente porque o 
Governo cria uma expectativa em cima da interpretação que dá à lei. 
Assim, se verificarmos as ações que estão no Poder Judiciário, 
veremos que grande parte diz respeito a questões em que o sujeito 
ativo interpreta a lei da maneira mais favorável, em detrimento do que 
está na Constituição. Como comentamos ontem, não é verdadeira 
essa história de que se sonega demais, de que, para cada real 
arrecadado, um é sonegado. Realmente, não vejo uma forma de 
previsão de sonegação na intensidade com que se comenta. 

O Deputado Chico Simões - Quero parabenizar a Assembléia 
Legislativa pela iniciativa deste encontro e cumprimentar todos os 
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presentes. Meu recado é dirigido ao nosso'companheiro e amigo, 
Virgílio Guimarães. 

O que pudemos concluir deste debate é que o Governo está fazendo 
a reforma que é possível. Mas, a meu ver, não podemos fazer a 
reforma possível, mantendo mais ou menos da mesma forma a 
política tributária neste País. Mais do que nunca, temos de unir todas 
as nossas forças, para cobrar de quem, ao longo desses anos, 
sempre se beneficiou de um sistema tributário injusto, que cobrou e 
que cobra das pessoas menos favorecidas. Sou a favor de um Estado 
forte, que cobre tributos. Isso é um ponto positivo. Não podemos ter 
uma política tributária que permita guerra fiscal, com várias renúncias 
fiscais. Temos o exemplo de uma série de montadoras que se 
beneficiaram com essas renúncias, e sabemos que isso não promove 
nem a igualdade nem o desenvolvimento que o Estado tem de 
promover. 

Mas, do que foi proposto aqui, gostaria que levássemos em 
consideração, Virgílio, o que disse o Prefeito de Conceição: está na 
hora de os municípios terem uma compensação, com uma partilha 
mais efetiva desses tributos, pois são neles que moram os cidadãos. 
Realmente, precisamos ter os municípios fortalecidos. 

Também precisamos de transparência. A sociedade tem de saber o 
que paga para a dívida pública. Que continue o resto, mas todos 
temos de saber o que realmente vai para a dívida e o que é aplicado 
no desenvolvimento e nas políticas públicas. Isso é o mínimo que um 
Governo democrático e popular pode fazer nesta situação difícil, pois 
tenho certeza de que não está fazendo a reforma que gostaria de 
fazer. 

Também gostaria que você levasse em consideração o que foi dito 
pelo representante do Secretário da Fazenda: é preciso criar uma 
tributação que venha a ser aplicada nas regiões metropolitanas, pois 
sabemos como é difícil lidar com a desigualdade que há entre 
municípios próximos. 

Por fim, que considerasse também que as indústrias atuais muitas 
vezes usam o patrimônio mais importante dos municípios pobres; 
instalam-se ali, plantam eucaliptos para todos os cantos, 
desorganizando toda a sociedade. 

Mas o tributo é cobrado na fábrica enquanto o município não é 
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recompensado. Mesmo se a reforma não for a ideal, minimizará 
essa injustiça. Até então, a sociedade não percebe a vantagem de 
pagar tributo no Brasil. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento os presentes e o 
Deputado Federal Virgílio Guimarães. Manifesto a minha esperança 
na sua pessoa e na de tantos outros que são por uma reforma que 
permita ao País voltar a crescer, gerar empregos e fazer mais justiça 
para com os municípios. 

Deputado Federal Virgílio Guimarães, acredito que V. Exa. 
comungue com essa questão quando fala que essa é a reforma 
possível, que é melhor do que nenhuma. No entanto, continuo 
achando que o PT está perdendo a oportunidade histórica de ser mais 
arrojado. 

De acordo com dados do primeiro semestre, houve um crescimento 
na arrecadação do Brasil, ou seja, um arrocho ainda maior com o 
crescimento do percentual do PIB que é destinado a impostos. 
Precisamos ver um outro direcionamento por parte das políticas 
públicas. Nessa reforma, não vemos simplificação do processo fiscal. 
Isso é oneroso para o Estado, para o País e contribui para uma 
sonegação enorme, sem contar que não há a possibilidade de 
redução de impostos. 

Faço um apelo a V. Exa. para que sejam assegurados alguns 
benefícios para os municípios. Que uma parcela da CPMF venha para 
os municípios e para os Estados e que a questão dos impostos sobre 
combustíveis seja tratada. Ela não pode simplesmente ficar 
preservando esse veto inadmissível e fazer com que os impostos 
sobre os combustíveis, hoje expressivos, não retornem para a 
recuperação das rodovias. 

Quero fazer uma consideração a respeito do controle social sobre a 
questão fiscal. O Deputado Chico Simões falou da importância de 
sabermos quanto se gasta com a manutenção da dívida. Acho que é 
preciso encarar esse problema dos juros altos e dessa dívida 
impagável. Mais que isso, sugiro que V. Exa. inclua algum dispositivo 
que garanta maior controle social sobre o total das arrecadações 
federais e estaduais. Fui Prefeito de Divinópolis. Com freqüência, os 
Prefeitos não conseguem saber qual foi a arrecadação total dos 
Governos Federal e Estadual. Existe uma espécie de caixa-preta. É 
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preciso acabar com isso. Tem de haver mais transparência. Os 
municípios precisam conhecer, de fato, os seus direitos para que 
sejam respeitados. Hoje isso não tem acontecido. Temo que uma 
reforma como essa, sem uma discussão mais profunda, agrave a 
situação dos municípios. Se V. Exa. fizer a defesa dos municípios, não 
só de Minas, mas do País, estará defendendo o povo brasileiro. Muito 
obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Minhas considerações dirigem-se ao 
eminente relator, Deputado Federal Virgílio Guimarães, na diretriz de 
uma justa repartição das receitas tributárias. Sabemos que hoje a 
repartição é injusta e beneficia municípios que recebem grandes 
empresas, como ltaipulândia, no Paraná, Paulínea, em São Paulo, 
Betim, lpatinga e Belo Oriente em Minas Gerais, prejudicando 
inúmeros municípios que, na maioria das vezes, servem como 
dormitórios, como Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Neves 
e inúmeros outros. 

Então, queríamos também levar nossa sugestão para que 
efetivamente se pratique aquilo que disse aqui o eminente relator, 
Deputado Virgílio Guimarães, para que 1/3 fique na origem e 2/3 no 
consumo. Isso, de alguma forma, vai beneficiar Minas Gerais também, 
e é muito importante para todos nós. O que não pode acontecer- e V. 
Exa. sabe muito bem disso - é que a grande maioria dos municípios 
brasileiros não consiga gerar empregos. Tentem levar uma empresa 
para seus territórios e verão que não se interessam por ela. E não se 
interessam com razão. O empresário precisa investir onde obtiver 
retorno. Acontece que a imensa maioria dos municípios brasileiros 
não pode dar retorno aos empresários porque não tem infra-estrutura 
suficiente, uma vez que o critério é injusto, a repartição da receita 
tributária é injusta. 

O Deputado Chico Simões, que acabou de falar, é de Coronel 
Fabriciano, cidade-dormitório que está colada em lpatinga. É o mesmo 
caso de Governador Valadares. Enquanto Belo Oriente, que tem 20 
mil habitantes, tem uma das maiores receitas de Minas Gerais, a 
imensa maioria, muitos municípios com mais de 200 mil habitantes, 
tem uma receita menor. Os municípios que plantam eucalipto, como a 
grande maioria daqueles localizados no centro, Nordeste e Leste do 
Estado, nada recebem em troca. E Belo Oriente fica com uma receita 
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fabulosa, como acontece com lpatinga e outras. Então, 
precisamos de um critério absolutamente justo para uma boa 
repartição da receita tributária. Só assim teremos melhores condições 
de vida, não para as Prefeituras, mas para os mineiros e brasileiros 
em geral. 

O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Gostaria de agradecer aos 
Deputados Chico Simões, Bonifácio Mourão e Domingos Sávio suas 
intervenções. As sugestões apontam para a mesma direção que 
queremos trabalhar na reforma. A sugestão de se criar uma 
contribuição para encargo financiai, acho-a uma forma de 
transparência. Acho interessante receber sugestões como essa e 
inclino-me a acolhê-la. 

O Cláudio, do Sind-FISP, pergunta sobre a vinculação das 
contribuições. É verdade. Enquanto não tivermos uma solução como 
aquela proposta pelo Chico Simões e pelo Toninha, infelizmente 
vamos precisar da DRU e desse tipo de coisas. É preciso retirar 
recursos de algum lugar. Algumas pessoas dizem que não se pode 
retirar disto ou daquilo. Então, vamos retirar de onde? Acaba tendo 
que fazer voltar a DRU. A diferença é que agora já não será DRU. ~s 
Prefeitos e Governadores reivindicaram, e minha tendência é atende-
los. Em vez de ser "receita da União" será "receita da Federação". O 
Cláudio tem toda a razão. Evitaria esse tipo de coisa. 

O Rodrigo, da UNAFISCO, propõe a extinção de todos os tributos 
indiretos. Minha reforma ideal seria o imposto único. Mas o imposto 
único de minha reforma ideal seria o Imposto de Renda da Pessoa 
Física em uma sociedade absolutamente transparente, em que 
ninguém tivesse despesa física em nome da jurídica, nem nada. 
Faríamos uma redistribuição. Teríamos uma única contribuição sobre 
o patrimônio e faríamos a redistribuição patrimonial. Mas é difícil 
implantar essa cobrança em curto prazo. Temos que fazer uma 
reforma que caminhe para isso. E os primeiros passos estão sendo 
dados. 

O Aurélio, do SINDIFISCO, pergunta como aumentar o. PIB. Esse é 
o nosso objetivo. A reforma tem que ser socialmente justa e 
economicamente dinâmica, desonerando as exportações e fazendo 
com que o ICMS não seja um imposto que provoque tantas distorções 
na economia e com que distribua melhor a carga e diminua a 

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



. ) ~ \ 

ll83 
sonegação, através do instituto da substituição tributária. Da 
maneira como a reforma está saindo, quando for vendida alguma 
coisa na economia informal, o tributo já estará pago. Não vai ser fácil 
sonegar. É como ocorre com a energia elétrica: quem quiser roubar 
energia pode puxar um "gato" e roubar o produto. Mas não sonega. O 
ICMS vai se aproximar muito de uma contribuição não sonegável. 

o crescimento do PIB é um dos instrumentos para tornar a 
economia mais dinâmica, desonerando a folha. A diminuição dos 
encargos financeiros é um dos objetivos centrais. Temos de derrubar 
esse custo absurdo, imoral, repito tudo que ouvi aqui em relação a 
isso. A maneira de reduzir é com uma declaração, em uma passeata? 
Isso faz parte, ajuda a pressionar o Governo, os entes federados e 
tudo, mas temos uma política consistente de como conduzir as 
finanças públicas, a Previdência Social, a reforma do sistema 
financeiro, a lei de falências e de como reduzir o "spread" bancário. 
Hoje, a taxa básica pressiona o "spread". Temos tudo de maneira 
consistente, precisamos caminhar de maneira firme para isso. 

A transformação das contribuições em impostos. Nem todas seriam 
possíveis, seguindo o Djair. As contribuições podem ser 
compartilhadas. Nosso objetivo é fazer isso. As contribuições são 
direcionadas, os impostos não podem ser exportados, como as 
contribuições para a segurida~e social. Algumas contribuições são 
regulatórias, como a CIDE. E uma discussão técnica, há muita 
distorção. 

Teresinha, da Prefeitura de lpatinga, levanta questões técnicas na 
linha do José Eustáquio, da FECOMÉRCIO. Estou de pleno acordo. É 
um dos focos pouco divulgados dessa reforma. Pode haver polêmicas, 
por isso há várias leis: lei complementar, lei ordinária, são para 
diminuir o custo jurídico do sistema tributário, a imensidão, o oceano 
de ações, de liminares, etc. Esse é um dos focos da reforma. Várias 
coisas estão na reforma com esse foco. 

Júlio César, de Pirapetinga. Uma pessoa que está fora da economia 
nacional, havendo esse instituto da cobrança na origem, se comprou 
uma colher no camelô, não há problema. Quem fabricou a colher já 
recolheu com antecedência. É uma pressão a mais. O representante 
da indústria pode responder a isso. Mas o sistema tributário agradece. 
A indústria que trabalha na formalidade agradece, porque a 
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concorrência desleal é um entrave ao desenvolvimento. 

Madalena, do Sind-FISP. Cobrança sobre faturamento, aumento dos 
encargos. Isso depende das alíquotas. Houve um comentário de 
alguém da Mesa a respeito disso, acho que o Gilman, a carga é a 
mesma. A carga é a mesma, desde que calibrada corretamente, é 
assim que respondo, depende da alíquota. A carga é a mesma, mas 
diminui a pressão para não ter formalização do trabalho. O que é um 
avanço social fundamental. 

O Adriano apresenta uma questão decisiva: cadastro nacional de 
propriedades, não só de propriedades, mas de todos os contribuintes. 
Defendo mais do que isso, Adriano: que tivéssemos, já falei isso com 
o pessoal de Minas, uma câmara de compensação tributária 
recolhendo todos os contribuintes e sacando os Estados; dessa forma 
não haveria créditos incobráveis, etc. Alguém pode dizer que isso 
diminuiu a autonomia dos entes federados. Talvez. Tecnicamente, o 
Brasil pode fazer. Soluções como essa do Adriano são fantásticas 
para que possamos, de fato, tornar aplicável o sistema tributário para 
que ele seja socialmente mais justo. 

Sobre a questão dos bens, vou ouvir melhor quem me cobra dizendo 
que não dei uma resposta mais decisiva. Não fiz juízo de valor mais 
apropriado. Se ficar demonstrado que é o que diz o Almada aqui, com 
certeza passaremos a borracha em cima desses bens. 

Muito obrigado por esta oportunidade. Prometo receber, depois, na 
reforma, as sugestões feitas no semmano. Sairei daqui 
apressadamente, porque, de fato, acabo não cumprindo minha 
obrigação em Brasília. Muito obrigado e até outra vez. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - A Virgílio gostaria de ter podido 
lembrar que, embora, este ano, como nos anteriores, tenha havido 
safras recordes no País, o alimento continua não chegando à mesa do 
trabalhador. Antes de se trabalhar pela exportação dos alimentos, que 
se cuide do consumo interno. 

O técnico da Secretaria da Fazenda foi racional quando disse que o 
imposto sobre consumo é um princípio econômico. Só que nós, 
representantes do serviço público, devemos olhar o princípio social, 
porque trabalhamos com gente. Se o Secretário ganhasse dois 
salários mínimos por mês e tivesse de comprar alimentação e andar 
de ônibus, talvez usasse o critério social. 
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Alimento, remédio e leite não se tributam, porque são itens 

essenciais para a vida. O pobre, se pudesse, não comeria, mas não 
há como deixar de fazer isso. 

Para saber a diferença entre o arroz do pobre e o do rico, basta 
almoçar no Morro das Pedras e, depois, no Palácio. Se tiver de 
tributar alimentação, que se tribute, então, vinho, caviar, champanhe e 
outras coisas mais. 

Pergunto ao representante do Secretário o que é mais importante 
para o Governo: a questão social ou a econômica? 

O Sr. Antônio Eduardo Soares de Paula Leite Júnior - O Estado tem 
uma função social a prestar. Como cidadãos, criticamos o Estado que 
não faz as políticas de saúde pública, educação e transporte que 
gostaríamos. Mas o lado de absorção do dinheiro do Estado tem de 
ser pensado economicamente. Por quê? Porque é a única maneira de 
se colocar na mão do Estado os mecanismos que lhe possibilitem 
exercer uma política social. 

A Secretaria da Fazenda tende, e não há como ser diferente, a 
pensar de forma mais econômica que social. É preciso prover o caixa 
do Estado de modo que possa exercer suas políticas sociais. Sei que 
estamos longe, muito distantes do ideal e que as políticas sociais não 
atingem o ponto que desejamos. A visão da Fazenda é a de prover. 
Então, sua política tem de, inicialmente, ser econômica. No entanto, 
seria miopia exercer a política econômica sem a análise social do 
exercício dessa política econômica. 

Falou-se em exportações e microempresas. Por que mantemos hoje 
uma política de microempresa, apesar de provocar desoneração de 
receita? Por que mantemos o incentivo de trazer empresas 
exportadoras para o País, mesmo perdendo dinheiro? Porque existe 
um lado social. Não quer dizer que estejamos satisfeitos em perder 
esse dinheiro. 

São dois focos distintos, mas o principal deles é trazer a receita para 
que o Governo faça política. O trazer não pode ser míope. Não pode 
ser o trazer pelo trazer, esquecendo-se do social. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Lacerda, da PUC Minas ao 
Dr. Antônio de Pádua: "Como fazer a inversão consumo e renda no 
que tange à arrecadação, uma vez que existe grande rombo fiscal e o 
Governo tem conseguido aumentar sua arrecadação com os 
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impostos? 

O Sr. Antônio de Pádua Silva - O que existe hoje é fruto da 
construção de pelo menos 40 anos. Estou falando do perfil em que há 
concentração excessiva no consumo quando comparado com a renda. 

Não há nenhuma proposta que, sem causar ruptura, possa resolver 
isso no ano que vem ou em dois ou três anos. Levaria algum tempo. 
Fundamentalmente, do ponto de vista técnico é muito simples. O 
relator disse para mandarmos emenda. Vai chover emenda. É simples 
resolver o problema técnico. A decisão séria é a política. 
Concretamente, teria de reduzir o número de impostos incidentes ou 
que oneram o consumo. Quais são eles? É fácil identificar. É reduzir o 
volume a ser arrecadado. Evidentemente, quando se tem um conflito 
financeiro ou quando não há possibilidade imediata de reduzir a carga 
global, teria de se taxar a renda, o que também é facílimo. Não 
precisaria nem de reforma constitucional. A decisão séria mesmo é 
política. Em reforma tributária, o que mais há é consenso, mas o que 
mais prevalece são os conflitos de interesse econômico e político. 
Tributar a renda é tributar os ganhos de capital, o que é mais simples 
do que tributar o trabalhador. Mas é de uma dificuldade política 
imensa. 

O Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes - É da discussão que vem a 
luz. Ora, precisamos de uma conjuntura democrática igual à das 
grandes, modernas e estáveis democracias do mundo, senão 
estaremos arrebentados. Vocês estão vendo o que está acontecendo. 
Pode-se construir cadeia de segurança máxima como se quiser, mas 
o povo não tem como trabalhar, porque a livre iniciativa privada está 
sendo perseguida. O que está pesando mais na cadeia do varejista é 
o imposto simples. O Estado ainda faz alguma fiscalização preventiva, 
mas o federal, nada. O federal só multa. Quando chega a multar, já 
caíram fora há muito tempo. O empresário também é ser humano, é 
de carne e osso, também peca. E o mais malandro é quem está 
levando vantagem. Em alguns casos, o imposto federal simples chega 
a ser maior do que o ICMS pelo Estado. 

Pelo amor de Deus, vamos pensar nesta Pátria. Mais de três 
milhões de brasileiros estão em outros países à procura de serviço, na 
ilegalidade. Na roça ninguém pode trabalhar. O empregador paga um 
salário mínimo de R$240,00, e, se pagar todos os encargos, vai para 
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mais de R$600,00 ou R$700,00. Não sei nem quanto, porque 
agora apareceu também a insalubridade. Penalizei-me com um primo 
cujo café já secou. E a fiscalização federal, para cumprir essa lei 
tra.balhista deturpada e perversa, ameaçou-o com polícia armada. 

E isso que está aí. O próprio trabalhador disse: "Não podemos cortar 
cana. Viemos para cá, mas aqui não podemos apanhar café". É isso 
que está aí, e precisamos acordar para essa realidade. 

Disse muito bem o Congresso: imposto é custo de mercadoria. 
Qualquer empresa vive do lucro líquido, do contrário quebra. O 
consumidor não quer comprar imposto, quer comprar por menos. 

Muito obrigado; Deus o abençoe. Vamos salvar nossa Pátria do 
flagelo e da miséria, se Deus quiser, com democracia. Com a 
discussão, vamos chegar lá. 

O Sr. Presidente - Infelizmente, nosso tempo se esgotou, e ainda 
ficaram algumas manifestações dos Srs. Laertan Ramos, Leonardo 
Coni, Júlio Rodrigues e Clever Mendes de Oliveira. A Presidência 
agradece a presença dos convidados e das autoridades. 

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 12a REUNIÃO ESPECIAL, EM 18/6/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Sebastião Helvécio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos 
trabalhos - Suspensão e reabertura da reunião - Palavras da Sra. Álea 
Bretas Ferreira - Palavras da Sra. Olga Carvalho Hott - Palavras do 
Sr. Pedro Parizzi - Palavras do Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Sousa -
Votação do documento final - Eleição da comissão de representação -
Entrega do documento final - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
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Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio 
- Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira- Vanessa Lucas -Wanderley Ávila - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Às 8h45min, 

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

Ata 
- O Deputado André Quintão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Álea Bretas Ferreira e José Eustáquio Ribeiro Vieira 
Filho, respectivamente, coordenadora e relator do Grupo I, Olga 
Carvalho Hott e Marcus de Freitas Gouvea, respectivamente, 
coordenadora e relator do Grupo 11, Pedro Parizzi e Antônio Jorge 
Freitas Lopes, respectivamente, coordenador e relator do Grupo 111, e 
Adriano Miglio Porto e Ricardo Luiz Oliveira de Sousa, 
respectivamente, coordenador e relator do Grupo IV. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Seminário Legislativo Minas na Reforma Tributária, com a votação do 
documento final e a eleição da comissão de representação que 
entregará o documento aprovado ao Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Mauri Torres. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta 

plenária terá a seguinte dinâmica: como o documento com as 
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Propostas dos grupos de trabalho Ja foi distribuído, 
suspenderemos a reumao por 30 minutos, para que cada um dos 
Participantes faça a leitura da proposta de documento final. Reaberta 
a reunião, será feita a apresentação dos relatórios dos grupos de 
trabalho. Em seguida, passaremos para a apresentação dos pedidos 
de destaque. A coordenação anunciará o número de cada proposta, e 
a Mesa receberá os pedidos de destaque, que deverão ser feitos 
oralmente, por meio dos microfones do Plenário, e formalizados em 
seguida, por escrito, com a indicação do número da proposta e a 
identificação da entidade que o subscreve. Os destaques podem ser 
feitos para adicionar, suprimir ou modificar. A fim de agilizar os 
trabalhos, a coordenação solicita aos participantes que as alterações 
propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco 
significativas. Propostas contraditórias serão automaticamente 
destacadas. Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a 
palavra, por até 2 minutos, aos representantes indicados pelas 
entidades para o encaminhamento da votação dos destaques, 
alternando-se um favorável e outro contrário à proposição, se houver 
divergências. Concluída a apreciação dos pedidos de destaque, 
poderão ser apresentadas, oralmente, novas propostas, desde que 
sejam, a seguir, formalizadas e subscritas por um mínimo de 25% dos 
votantes presentes. A ata deste seminário legislativo contendo a 
transcrição completa das exposições e debates será publicada no 
jornal "Minas Gerais", no "Diário do Legislativo", na edição de 
12/7/2003. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 

minutos, para que os votantes façam a leitura das propostas do 
documento final, neste mesmo local. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

coordenação lembra aos participantes que, antes do encerramento 
desta reunião, será eleita a comissão de representação que 
acompanhará os desdobramentos deste seminário legislativo. 

Para composição da comissão, a coordenação apresenta proposta 
para que seja aprovada comissão de representação provisória que 
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trabalhou na organização deste evento e solicita que os pedidos 
de alterações sejam encaminhados à Mesa, por escrito, até o 
encerramento da votação do documento final. 

Palavras da Sra. Álea Bretas Ferreira 
Como coordenadora do Grupo de Trabalho I, fui designada para 

promover uma rápida explanação da dinâmica utilizada na elaboração 
do relatório final. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o GT-1 ficou responsável pelos 
debates da proposta de emenda à Constituição sobre o sistema 
tributário no que tange aos aspectos da tributação direta, da tributação 
indireta e da capacidade contributiva. Optamos por subdividir o tema 
tributação direta em três partes: impostos regulatórios, tributação 
sobre consumo e tributos cumulativos. 

Para a realização dos debates do grupo de trabalho, partimos do 
projeto de relatório elaborado pela comissão técnica interinstitucional, 
formada por representantes das instituições organizadoras deste 
seminário. 

Na ocasião dos debates das comissões técnicas interinstitucionais, 
devido à complexidade do tema, optamos por não fazer a votação das 
propostas, e sim por trazê-las para que o grupo de trabalho as votasse 
como lhe parecesse adequado. 

Na tarde do dia 16, promovemos nossos trabalhos. Iniciamos pela 
leitura das propostas constantes no projeto de relatório, que, a seguir, 
foram colocadas em discussão. Acatamos os destaques sugeridos e, 
ao final, as propostas previamente elaboradas; as surgidas naquele 
momento foram postas em votação. 

Do relatório final constam apenas as propostas aprovadas e as 
minoritárias, ou seja, as que obtiveram 25% de aprovação. 

Entre as questões polêmicas surgidas no grupo, podemos destacar 
as referentes à progressividade dos tributos, especialmente ITBI e 
ITCD, e a referente à efetiva aplicação do princípio da não-
cumulatividade dos tributos que incidem em cascata. 

Muitas dessas questões, assim como outras administrativas 
abordadas pelo grupo de trabalho por serem relevantes para a 
reforma que ora se propõe - o fortalecimento da administração 
tributária é uma delas - provocaram polêmica. Outras, no entanto, não. 

Cumpre, ainda, ressaltar que, ao discutirmos o tema tributação 
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indireta, nosso grupo de trabalho havia préparado questões sobre 
o ICMS. Entretanto, resolvemos transferir essa competência para o 
grupo de trabalho que cuida especificamente das alterações do ICMS. 

Palavras da Sra. Olga Carvalho Hott 
O Grupo de Trabalho 11 partiu da discussão do relatório inicial, 

elaborado quando da preparação do seminário. 
Votamos, após ampla discussão, as propostas contidas no relatório. 

Recebemos também propostas novas, que não foram do agrado de 
todos, uma vez que muitos dos integrantes que haviam participado 
das discussões sentiram-se prejudicados pela falta de tempo para 
discutir as novas propostas. 

Faço o registro e sugiro que os próximos seminários tenham 
convocação ampla já no primeiro momento, para que isso não 
aconteça novamente. 

Às vezes boas propostas sofrem prejuízo, não tendo votação 
majoritária. Por outro lado, propostas não tão boas podem ser 
acatadas pela falta de discussão, em virtude da apresentação no 
último momento. 

O trabalho foi todo concluído em tempo regulamentar, mas 
registramos essa falha, apesar de o regulamento permitir a recepção 
de novas propostas na última hora. Contudo, foi um trabalho bom, e 
estamos aqui para votá-lo e rediscutir as propostas. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Pedro Parizzi 
Sr. Presidente, caros colegas coordenadores e relatores, senhores e 

senhoras, ao Grupo de Trabalho 111 coube fazer as propostas sobre 
alteração no ICMS. Na primeira parte, apresentou-se uma proposta, 
baseada na qual foram feitos os estudos. 

Concordo plenamente com a coordenadora Olga sobre a forma de 
apresentação das novas propostas, o que deveria ser revisto. As 
propostas foram discutidas de acordo com o regulamento do 
seminário, em seus arts. 5°, 14 e 15. Foram apresentadas 53 
propostas, aprovadas 31 e rejeitadas 22. Agradeço, publicamente, 
principalmente ao Jefferson, da Secretaria da Fazenda, autor do 
primeiro relatório, que propiciou um importante embasamento para os 
trabalhos realizados ontem. 

Vale a pena destacar duas definições. A número 1 foi muito bem 
colocada pelo Dr. Edvaldo Almada, da Federação das Indústrias. Foi a 
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inclusão, na proposta do Governo, da palavra "bens", por votação 
unânime. Foi excluída a palavra "bens", exceto na importação. Ou 
seja, voltou a prevalecer, na nossa proposta, o que é vigente hoje na 
legislação tributária. Uma outra, que foi rejeitada, sobre a 
transferência da responsabilidade dos acertos dos Estados para o 
contribuinte nas transações interestaduais. 

Houve consenso na maioria dos demais itens discutidos. Nos que 
não houve consenso, a maioria foi colocada como minoritária no 
relatório. Foi o grupo que mais destacou a nova proposta do Governo, 
o ICMS, em todos os aspectos, que englobam unificação, 
federalização, etc. O trabalho ficou muito bom e vai representar 
realmente os segmentos da sociedade mineira. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Sousa 
Bom-dia. Os trabalhos transcorreram em clima de muita democracia. 

Os debates foram amplos, e os principais temas abordados foram: a 
previsão de mecanismos de repartição da receita dos tributos da 
União não exclusivamente decorrente de impostos e as contribuições. 
Foram aprovadas diretrizes relativas à questão do fluxo de capitais do 
mercado internacional e os mecanismos para coibir a existência de 
paraísos fiscais. 

Em relação à isonomia na tributação da renda, há previsão de não 
se distinguir trabalho assalariado dos ganhos de capital, ou seja, que 
a tributação seja uniforme em relação a esses itens. 

A discussão da progressividade do TCD e do ITR. Há posições 
minoritárias, aí destacadas. Algumas propostas em relação à gestão 
fiscal, ao intercâmbio de informações entre os federativos tributantes, 
para maximizar a tributação e garantir maior eficácia na tributação e 
no controle dç>s bens sujeitos a tributação, principalmente os bens 
patrimoniais. E defendida a criação de um cadastro nacional, com o 
apoio do relator da Proposta de Emenda à Constituição no 41 . 

Das 33 proposições, 7 foram minoritárias, e, por não haver mais 
nada de relevante a acrescentar, dou por encerrado o relatório. 

Votação do Documento Final 
- Procede-se à votação do documento final. 

Eleição da Comissão de Representação 
O Sr. Presidente - A Presidência informa que, de acordo com 

entendimentos entre as entidades participantes, a Comissão de 
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Representação deste semmano legislativo será composta pelas 
seguintes instituições, com os respectivos representantes: Antônio de 
Pádua Silva, SINDIFISCO-MG; Cláudio Manuel Barreto de Figueiredo, 
AMAGIS; Edson Ribeiro Baeta, Ministério Público; Ruy Barbosa 
Gonçalves, Sindicato dos Contabilistas; Djair Braga Teixeira, 
Associação dos Pequenos Municípios de Minas Gerais; Edilene 
Padilha, Força Sindical; Eustáquio Norberto de Almeida, Federação do 
Comércio do Estado de Minas Gerais; llídio Inácio Alves, Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico; Jefferson Nery Chaves, 
Secretaria da Fazenda; Neusinha Costa, Sindicato dos Economistas; 
Olga Carvalho Hott, Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência 
Social; Pedro Parizzi, FIEMG; Rodrigo, UNAFISCO Sindical; Antônio 
Jorge Freitas Lopes, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado 
de Minas Gerais; Cláudio Dias, Associação dos Fiscais da Previdência 
em Minas Gerais; e Paulo Jorge dos Santos, mídia e direitos 
humanos. 

Os participantes que estiverem de acordo com a proposta de 
composição da comissão de representação do seminário legislativo, 
por obséquio, levantem seus cartões de votação. (- Pausa.) Fica 
aprovada a Comissão de Representação. 

Entrega do Documento Final 
O Sr. Presidente - Neste momento, em que vamos proceder ao 

término do seminário, gostaríamos, em nome da Assembléia, de 
agradecer muito a participação de todos os senhores, que militaram 
conosco neste seminário. 

Todos os participantes tiveram a oportunidade de perceber o 
encantamento do verbo "deputar". Certamente nesta Casa, a cada dia, 
a cada momento, enfrentamos um dilema que é dos mais portentosos, 
sobre o qual vocês refletiram muito bem neste seminário: tributar e ao 
mesmo tempo orçar. De um lado, o poder do Estado de arrecadar 
seus tributos; do outro lado, a necessidade do Estado de exercer suas 
funções. Esse encantamento da possibilidade é certamente uma das 
maiores armas que anima e estimula o Poder Legislativo. 

A Assembléia de Minas teve grande honra e alegria de poder 
conviver com vocês. Aguardamos ansiosamente que esse convívio 
não termine com a data cronológica do seminário. Temos sempre a 
certeza de que essa participação do povo de Minas, com seus 
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representantes, é que legitima este Poder. ' 

Queríamos, então, convidar o Sr. Pedro Parizzi, representante da 
FIEMG, para, em nome da Comissão de Representação, proceder à 
entrega do documento final deste seminário ao Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres. Também quero 
lembrar que a Comissão de Representação fica convocada para sua 
primeira reunião na próxima terça-feira, às 1 o horas, no 18° andar do 
Edifício Tiradentes. 

Esta Presidência agradece muitíssimo a participação de todos e 
pede desculpas de nosso atrevimento ao disciplinar este trabalho, um 
dos mais importantes que esta Casa já promoveu, mas, para apreciar 
132 propostas em tão alto nível, exigia-se, em alguns momentos, 
intervenção para disciplinar os trabalhos, para que pudéssemos, 
conforme estamos fazendo, terminar nosso encontro dentro do prazo 
regimental. A todos, muito obrigado. Repetindo: o Sr. Pedro Parizzi 
fará entrega do documento ao Presidente Mauri Torres. 

O Sr. Pedro Parizzi - Antes, uma breve palavra. Em primeiro lugar, 
para agradecer a participação de todos. Acho que o documento sobre 
Minas na reforma tributária representará bem os anseios de todos os 
segmentos da sociedade, com algumas vitórias e algumas derrotas de 
todos os segmentos. 

Quero agradecer, de forma muito significativa, à Assembléi~ 
Legislativa, que proporcionou aos segmentos esse tipo de trabalho. E 
importante que participemos, junto com a Assembléia, de todos esses 
trabalhos. Devemos lembrar, como foi muito bem dito pelo Deputado 
Sebastião Helvécio, que esta é a Casa do povo, dos que foram eleitos 
para representar o povo e, conseqüentemente, de todos os 
segmentos da sociedade, que somos nós, por meio das entidades 
representativas. Desta forma, passo às mãos do Sr. Presidente a 
proposta do documento final. Muito obrigado. 

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor é o seguinte: 
DOCUMENTO FINAL DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO MINAS NA 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
PRINCÍPIOS 

1 - Redistribuição da carga tributária entre as bases de renda, 
patrimônio e consumo, invertendo-se a atual lógica segundo a qual a 
maioria dos tributos incide sobre o consumo, de forma que a 
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2 - Fortalecimento da administração tributária, para que esta possa 
arrecadar, fiscalizar e combater a sonegação. 

3 - Manutenção da tributação nas etapas da cadeia produtiva e de 
circulação. 

4 - Manutenção dos tributos regulatórios, como instrumento 
essencial ao controle e proteção da economia. 

5 - Recuperação da tributação sobre o patrimônio rural. 
6 - Extensão da progressividade a todos os impostos sobre 

Patrimônio e renda. 
7 - Tributação adequada das instituições financeiras. 
8 - Instituição da não-cumulatividade tributária para todos os tributos 

que atualmente são cumulativos e impedimento de que outros tributos 
adquiram esse caráter. 

9 - Introdução de critérios de seletividade e essencialidade de bens, 
mercadorias e serviços para tributação com menor incidência de carga 
tributária sobre produção e consumo, de modo a ampliar o conceito de 
cesta básica, considerando como itens essenciais todos aqueles que 
configuram entre os direitos sociais dos cidadãos brasileiros, definidos 
na Constituição Federal, inclusive a habitação de interesse social. 

1 O - Defesa, pelo Brasil, da criação de um tributo internacional que 
incida sobre todas as transações financeiras internacionais (tributo 
Tobin), com o objetivo de desestimular a especulação monetária e de 
formar um fundo de combate à fome e à miséria no planeta, de acordo 
com proposta da Attac. 

11 - Defesa, pelo Brasil, da eliminação dos paraísos fiscais, e 
assinatura de acordos internacionais com o objetivo de inibir/regular 
as transações com paraísos fiscais e controlar os fluxos de capitais. 

12 - Estabelecimento de critérios que garantam igualdade de 
condições para a entrada de empresas multinacionais no Brasil e para 
a instalação de empresas brasileiras no exterior, com o intuito de 
resguardar a fiscalização e a tributação sobre transferência de 
capitais. 

13 - Implantação de mecanismos de simplificação de controle 
administrativo e tributário para as micro e pequenas empresas. 
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 

-ICMS 
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MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NAS EXPORTAÇÕES 

14- Inclusão da expressão "manutenção de crédito" no texto do art. 
155, inciso X, "a", da PEC no 41/03. 

NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 155,§ 2°, I) 
15 - Estabelecimento, pela Constituição, de que o princípio da não-

cumulatividade seja amplo e vedação de qualquer restrição mediante 
norma infraconstitucional. 

INICIATIVA DA RESOLUÇÃO DO SENADO QUE FIXA AS 
ALÍQUOTAS DO ICMS (ART. 155, § 2°, IV) 

16 - Manutenção da iniciativa de 1/3 dos governadores, de modo a 
assegurar-lhes a faculdade de propor as alíquotas do imposto 
(embora o ICMS passe a ter uma legislação nacional, o imposto 
permanece na competência tributária estadual), e estabelecimento da 
iniciativa de 1/3 das Assembléias Legislativas, como forma de 
assegurar a participação do Poder Legislativo estadual na definição 
das alíquotas do ICMS. 
QUÓRUM DE VOTAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO SENADO QUE FIXA 

AS ALÍQUOTAS DO ICMS (ART. 155, § 2°, IV) 
17 - Manutenção do quórum de 3/5 previsto na PEC, pois um 

quórum de 4/5 é difícil de ser obtido e poderia dificultar a aprovação 
de alterações posteriores, em caso de algum equívoco na edição da 
primeira resolução. 

LIMITE NUMÉRICO PARA AS ALÍQUOTAS INTERNAS DO ICMS 
(ART. 155, § 2°, V, CAPUT) 

18 - Exclusão do limite numérico. O problema do ICMS, em matéria 
de alíquota, não se relaciona à existência de mais de cinco 
percentuais, mas com as diferenças entre os Estados. Basta que as 
alíquotas sejam uniformes, sem que exista um limite numérico para 
elas. Além disso, a limitação em cinco alíquotas dificulta a adoção da 
seletividade no imposto, bem como a adoção de tributação 
diferenciada para segmentos econômicos específicos. 
DEFINIÇÃO DAS MERCADORIAS E DOS SERVIÇOS SUJEITOS ÀS 
ALÍQUOTAS FIXADAS PELO SENADO FEDERAL (ART. 155, § 2°, V, 

"A") 
19 - Definição da alíquota incidente sobre cada mercadoria ou 

serviço por meio de ato normativo aprovado pelo Poder Legislativo 
(poderia ser a própria lei complementar que definirá as normas gerais 
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do imposto). A fixação efetiva da tributação por regulamento fere o 
Princípio da legalidade. 

INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE 
PRIMEIRA NECESSIDADE ("CESTA BÁSICA") (ART. 155, § 2°, V, 

"B") 
20 - Manutenção da previsão da PEC de que os gêneros 

alimentícios de primeira necessidade sejam onerados pela menor 
alíquota, tendo em vista que existem Estados e Municípios cuja 
economia é dependente de produtos agropecuários (arroz, leite, gado, 
etc). 

RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA PELO 
CONTRIBUINTE DO ESTADO DE ORIGEM NAS OPERAÇÕES E 

PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS (ART. 155, § 2°, VI, ALÍNEAS "A" 
A "E") 

21 - Manutenção do modelo proposto pela PEC, pois ele permite a 
distribuição de receita de forma direta, sem as dificuldades técnico-
operacionais que fundos ou câmaras de compensação ensejam. Além 
disso, o modelo se assemelha à sistemática da substituição tributária, 
sendo que a diferença a ser recolhida ao Estado de destino poderá 
ser repassada ao adquirente das mercadorias e dos serviços (razão 
pela qual a lei complementar poderia vedar a compensação com 
créditos que devem ser suportados pelo Estado de origem), já que o 
valor será abatido como crédito na etapa seguinte, realizada no 
Estado de destino. Não se vislumbram custos administrativos 
adicionais para o contribuinte do Estado de origem, já que o mesmo 
possui controles para emissão do documento fiscal e dos documentos 
de cobrança, não havendo dificuldades para inclusão de mais um 
item, relativo ao recolhimento do ICMS para o Estado de destino. 
CRITÉRIO DE SAÍDA FÍSICA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 

(ART. 155, § 2°, VI, "F") 
22 - Exclusão desse dispositivo. 

IMPORTAÇÃO (ART. 155, § 2°, IX, "A") 
23 - A Constituição deve trazer, de forma clara, a definição do 

Estado do destinatário no caso de importação, devendo optar por 
aquele onde está localizada a pessoa que irá utilizar, efetivamente, o 
bem ou a mercadoria na finalidade para a qual os mesmos foram 
importados. Caso contrário, estaria privilegiando os Estados 
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po uanos, em e nmen o os sta os nao- 1toraneos, para onde 
de fato, a mercadoria ou bem são destinados. ' 

24 - Considerando que a expressão "a qualquer título" constante do 
dispositivo é muito ampla, a Constituição deveria excluir da incidência 
do ICMS na importação as entradas de bens sem similar nacional 
promovidas por entidades sem fins lucrativos, para emprego e~ 
atividades sociais, culturais ou educacionais. 

25 - Explicitação, no dispositivo, de que o ICMS incide na hipótese 
de leasing internacional. 

COMPENSAÇÃO AOS ESTADOS PELA DESONERAÇÃO DAS 
EXPORTAÇÕES (ART. 155, § 2°, X, "A") 

26 - Garantia, pela Constituição, de ressarcimento integral das 
perdas de arrecadação que a imunidade do ICMS irá gerar para os 
Estados e Municípios, tendo em vista que a desoneração das 
exportações atende ao interesse nacional e que também o equilíbrio 
das receitas dos governos estaduais é garantia de estabilidade 
econômica para o país. 

EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
27 - Manutenção da atual regra, prevista no inciso XI do § 2° do 

artigo 155 da Constituição Federal. 
ALCANCE DA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL E DA LEI 

COMPLEMENTAR (ART. 155, § 2°, XI E XII) 
28 - Previsão, na Constituição, de que lei complementar fixará as 

penalidades e as regras relativas ao contencioso administrativo-fiscal 
e às consultas, estabelecendo que o julgamento e a resposta às 
consultas seguirão normas uniformes nacionalmente, mas serão 
realizadas pelos próprios Estados em relação a seus contribuintes. 
Deve-se evitar a criação de instância final centralizada, de modo a 
evitar custos para os Estados e os contribuintes, bem como ritos 
demasiadamente longos. No máximo, haveria apenas a possibilidade 
de recursos em julgamento para órgão único, centralizado, paritário, 
composto por representantes de todos os Estados, para uniformização 
de entendimentos. As respostas às consultas seriam uniformizadas 
por órgão único, centralizado, composto por representantes de todos 
os Estados. 
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS EM OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 

INTERESTADUAIS (ART. 155, § 2°, XII, "F") 
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29 - Revogação desse dispositivo. 

QUÓRUM DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ÚNICO DO ICMS 
(ART. 155, § 2°, XII, "G") 

30 - Previsão, no texto constitucional, do quórum de 4/5 dos 
membros do órgão colegiado para aprovação do regulamento único, 
bem como para as demais deliberações do órgão colegiado em 
matéria de ICMS (4/5 não é tão inflexível como o quórum atual de 
unanimidade no Confaz, nem permite a criação de blocos regionais, 
como, por exemplo, um quórum de 3/5). 

COBRANÇA MONOFÁSICA DO ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS 
(ART. 155, § 2°, XII, "H", E§ 4°) 

31 - Revogação da alínea "h" do inciso XII do § 2° do art. 155 da 
Constituição Federal e do § 4° do mesmo artigo. 

SANÇÕES PARA ESTADOS QUE DESCUMPRIREM A 
LEGISLAÇAO NACIONAL E UNIFORME DO ICMS (ART. 155, § 2°, 

XII, "L") 
32 - Previsão, na Constituição, de sanções (intervenção federal e 

retenção de receitas), bem como a possipilidade de argüição de ação 
direta de inconstitucionalidade pelo órgão colegiado composto pelos 
Estados (novo Confaz), em matéria exclusivamente relacionada ao 
ICMS, com rito especial previsto em lei complementar. A lei 
complementar poderia também prever outras sanções. 

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS 
ANTERIORMENTE À EMENDA (ART. 90, 11, DO ADCT- ART. 3° DA 

PEC) 
33 - Inclusão, na Constituição, de manutenção dos benefícios 

concedidos até 31/12/02, por dois anos, após a vigência do novo 
sistema (a data de corte de 31/12/02 justifica-se porque as discussões 
anteriores ao encaminhamento da PEC pelo governo federal, iniciadas 
pelo novo governo em janeiro, já incluíam a vedação dos benefícios 
fiscais, tendo estimulado a concessão de benefícios, que não devem 
ser mantidos). Os benefícios concedidos a partir de 01/01/03 não 
seriam mantidos após a vigência do novo sistema, ficando assegurada 
a manutenção dos benefícios fiscais concedidos, independentemente 
da data de sua concessão, destinados aos projetos de construção de 
usinas e linhas de transmissão de energia elétrica. 

34 - Alteração da redação aos artigos 155 e 92 das Disposições 
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Transitórias da PEC. 

Art. 155 ( ... ) 
VIl- Não será objeto de isenção, redução de base de cálculo, crédito 

presumido ou qualquer outro incentivo ou benefício fiscal ou financeiro 
que implique sua redução, exceto para atendimento ao disposto no 
artigo 170, IX, hipótese na qual poderão ser aplicadas as restrições 
previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso 11, bem como as Leis 
Estaduais de Incentivo à Cultura e Esporte, dentro do âmbito de 
competência de cada Estado. 

Art. 92 - Fica vedada, a partir da promulgação da presente emenda, 
a concessão ou prorrogação de isenções, reduções de base de 
cálculo, créditos presumidos ou quaisquer outros incentivos ou 
benefícios fiscais ou financeiros relativamente ao imposto de que trata 
o art. 155, 11, da Constituição, ressalvando apenas as Leis Estaduais 
de Incentivo à Cultura, dentro do âmbito da competência de cada 
Estado. 
FUNDO DE TRANSIÇÃO (ART. 90, 111, DO ADCT- ART. 3° DA PEC) 
35 - Estabelecimento, no texto constitucional, do prazo de duração 

do período de transição, além da previsão da natureza, finalidade e 
vinculação de receitas para o Fundo, cabendo a gestão do mesmo 
aos Estados. 
VIGÊNCIA DA EMENDA, RELATIVAMENTE AOS DISPOSITIVOS DO 

ICMS (ART. 4° DA PEC) 
36 - Determinação de que as novas regras relativas ao ICMS entrem 

em vigor no dia 1 o de janeiro do segundo ano subseqüente à 
promulgação da emenda (ou seja, se a emenda for promulgada em 
2003, o novo ICMS entraria em vigor em 1 o de janeiro de 2006, sendo 
que, em 2004 e 2005, toda a legislação deve ser discutida e aprovada, 
com as preparações necessárias pelos Estados e contribuintes). 

EXCLUSÃO DAS REFERÊNCIAS A BENS NOS DISPOSITIVOS 
RELATIVOS AO ICMS, EXCETO NA IMPORTAÇÃO 

37 - Exclusão das referências a "bens" nos dispositivos que se 
referem à incidência do ICMS, exceto naqueles que tratam da 
importação. 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR 
38 - Transferência da instituição do ITR para a competência dos 

Estados. 

~------------~--------------~ 
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40 - Arrecadação do ITR pelo Estado, ficando este com 25% da 
receita gerada e repassando 75% para o município. 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO, CAUSA MORTIS E DOAÇÕES-

ITCD 
41 - Progressividade do ITCD, favorecendo a capacidade 

econômica. 
42 - Tratamento diferenciado para as heranças e doações na 

aplicação do ITCD. 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS !MOVEIS- ITBI 

43- Progressividade do ITBI, favorecendo a capacidade econômica. 
IMPOSTO DE RENDA 

44 - Submissão de todos os rendimentos (inclusive ganhos de 
capital e lucros distribuídos, aplicado o princípio da 
extraterritorialidade da renda) às alíquotas da tabela progressiva do 
Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas. 

45 - Reformulação das faixas e alíquotas do Imposto de Renda das 
pessoas físicas e jurídicas, ampliando o limite de isenção e 
aumentando o número de faixas. 

46 - Atualização anual da tabela do Imposto de Renda das pessoas 
físicas, incluindo deduções e reposições das perdas ocorridas a partir 
de 1996. 

47 - Elevação do valor de isenção do mínimo existencial para as 
pessoas físicas. 

48 - Extinção dos privilégios tributários das rendas financeiras, 
notadamente das instituições financeiras, mediante: 

A) Fim das reduções de base de cálculo de impostos, taxas e 
contribuições que beneficiam instituições financeiras. 

B) Aumento das alíquotas do IR para instituições financeiras. 
C) Aumento da tributação sobre as rendas financeiras. 
49 - Tributação progressiva sobre toda renda auferida por pessoa 

física, de forma que uma mesma tabela, uniforme em todo o território 
nacional, abranja todos os contribuintes, independentemente de 
serem assalariados ou profissionais liberais. 

50 - Diferenciação entre a origem das rendas, de forma que aquela 
oriunda exclusivamente do trabalho tenha tributação favorecida em 
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relação à oriunda de capitais ou aplicação financeira. 

51 - Criação de mecanismos que beneficiem as aplicações 
financeiras de maior prazo, de forma que o Imposto de Renda retido 
sobre o rendimento auferido com as mesmas seja menor em relação 
ao prazo da aplicação. 

52 - Respeito aos limites da dignidade de sobrevivência, de forma 
que os gastos essenciais - com educação, saúde, moradia e 
alimentação - sejam totalmente dedutíveis na declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda. 

53 - Extensão à pessoa física do direito de deduzir as despesas 
realizadas com seus empregados (salários e encargos sociais), para 
fins de apuração da renda tributável, em respeito ao princípio da 
isonomia entre pessoas físicas e jurídicas, incentivando o programa 
do Primeiro Emprego. 

54 - Isenção de tributação do Imposto de Renda retido na fonte 
sobre o pagamento do 13° salário do empregado, com o objetivo de 
estimular o consumo. 

55 - Possibilidade de dedução simultânea do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social na apuração da base de cálculo dos dois tributos. 
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

-IPVA 
56 - Edição de lei complementar sobre o IPVA, definindo a extensão 

das hipóteses de incidência e a aplicabilidade de princípios, tais como 
o da capacidade contributiva e o da seletividade, este tanto em função 
do uso quanto em função do valor, a fim de que helicópteros, aviões, 
navios, lanchas, veleiros, etc, sejam atingidos pela tributação. 

57 - Estabelecimento, pelo Senado, de uma alíquota mínima de 
IPVA para toda a Federação. 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 
58 - Definição, na Constituição, a respeito do ISS, do sujeito ativo 

em razão do local de prestação do serviço. 
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 

ECONÔMICO- CIDE 
59 - Limitação da competência da União para instituir a Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico. 
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

60 - Manutenção da contribuição sobre folha de salários tal como 
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61 - Não-substituição, total ou parcial, da contribuição sobre a folha 
de salários e rendimentos do trabalho por qualquer contribuição que 
incida sobre receita ou faturamento, uma vez que esta irá onerar mais 
ainda as empresas. 

62 - Manutenção da contribuição para o INSS sobre a folha de 
Pagamento, com incentivos para empresas que empregam mais mão-
de-obra, admitida a definição de regime simplificado para atendimento 
ao disposto nos artigos 170, IX, e 179 da Constituição Federal. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL- COFINS 

63 - Não-cumulatividade da Cofins, desde que a instituição dessa 
característica não resulte em aumento da carga tributária final, tendo 
ern vista a aplicação de novas alíquotas de valores elevados. 

CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA- CPMF 

64- Instituição de regras de compensação para a CPMF perante os 
demais tributos federais, como forma de reduzir o ônus que esta 
espécie tributária representa para o segmento empresarial e para as 
Pessoas físicas, sem prejuízo no cálculo do Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios. 

65 - Exclusão de incidência da CPMF sobre operações ou 
movimentação comprovadamente destinadas ao pagamento de 
tributos ou de contribuições sociais devidos à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios. 

66 - Transformação da CPMF em imposto permanente - IMF -, 
visando à repartição entre os entes federativos e garantindo subsídio 
para a fiscalização de outras fontes de arrecadação. 

67 - Incidência da CPMF sobre todas as transações realizadas nas 
bolsas de valores e em outras operações de capital. 

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS- IGF 
68 - Dispensa de lei complementar para instituição do imposto sobre 

grandes fortunas. 
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

69 - Inclusão, no art. 153, § 1°, da Constituição Federal da seguinte 
alínea: 

.____ ___ fO ___ __, 
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70 - Estabelecimento de regras para que o Imposto de Importação 
seja utilizado de forma a proteger a produção, a industrialização e a 
geração de empregos no país. As alíquotas de importação devem ser 
utilizadas com o intuito de proteger o mercado interno. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO- CSLL 
71 - Possibilidade de dedução simultânea do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social na apuração da base de cálculo dos dois tributos. 
72 - Aumento das alíquotas da CSLL para instituições financeiras. 

EXPORTAÇÃO 
73 - Desoneração completa das exportações, ou seja, eliminação da 

incidência de qualquer espécie tributária sobre estas operações ou 
sobre seus resultados, como forma de conferir maior competitividade 
externa aos produtos nacionais, o que também permitirá 
harmonização com o resto do mundo. 

REMESSAS FINANCEIRAS 
74- Tributação das remessas financeiras para o exterior. 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
75 - Fim das restrições de acesso aos dados de movimentação 

financeira das pessoas físicas e jurídicas para as três esferas de 
governo. 

76 - Efetivação da troca de informações contidas nos bancos de 
dados dos Fiscos das esferas federal, estadual e municipal. 

77 Fortalecimento da administração tributária, mediante 
constitucionalização de reversão das verbas arrecadadas a título de 
encargos legais e multas de natureza não moratória, para manutenção 
das carreiras administrativas, de fiscalização e das procuradorias 
fiscais. 

78 - Constitucionalização da ordem da Lei Complementar n° 105, no 
que diz respeito ao acesso do Fisco aos dados bancários sem 
necessidade de intervenção do Judiciário. 

79 - Quebra do sigilo bancário de pessoas físicas e jurídicas pelos 
Fiscos federal, estadual e municipal, somente com autorização 
judicial. 

80 - Implantação de um cadastro nacional de patrimônio (imobiliário 
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e outros), tendo como referência para consulta o Cadastro das 
Pessoas Físicas (CPF) e o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 

81 - Obrigatoriedade recíproca entre os entes tributantes de 
fornecimento de informações de natureza patrimonial na apuração de 
tributos relativos à propriedade e ao patrimônio (IPTU, ITBI, IPVA, 
ITCD, ITR, IGF). 

82 - Utilização, no ITCD e no ITR, administrados pelo Estado, e no 
ITBI. e no IPTU, administrados pelos municípios, da avaliação baseada 
no cadastro de patrimônio e de planta de valores estabelecida 
tecnicamente em pesquisa de mercado. 

83 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento, pelos poderes públicos 
das três esferas, de mecanismos e parâmetros de avaliação do 
patrimônio, tendo como referência os valores praticados pelo 
mercado. 

84 - Reavaliação contínua dos patrimônios, no mínimo a cada cinco 
anos. 

REPARTIÇÃO DE RECEITA 
85 - Repartição aos Estados e Municípios de qualquer contribuição 

que já exista e que venha a ser criada, com a mesma base usada na 
repartição das transferências constitucionais. 

86 - Respeito ao pacto federativo, de modo a incluir a receita 
tributária advinda das contribuições sociais no montante do bolo a ser 
partilhado entre União, Estados e Municípios, observando-se suas 
respectivas vinculações. 

87 - Vinculação de 25% da arrecadação da Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico) incidente sobre os combustíveis 
e sua destinação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
gastos em infra-estrutura de transportes, na proporção da malha viária 
por eles mantida. 

88 - Participação dos Estados e Municípios na arrecadação dos 
tributos incidentes sobre o comércio exterior (se instituídos), em razão 
direta do saldo estadual e municipal na balança comercial do país. 

89 - Inclusão da área mineira da Sudene/Adene no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Regional previsto na PEC (2% da receita de IPI e 
IR) e destinação de 0,5% (dos 2% que compõem o Fundo) para o 
desenvolvimento das regiões metropolitanas dos Estados. 
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90 - Criação de fundo específico para 'Estados e Municípios, 

com recursos advindos de 26% da CPMF. 
91 - Transferência dos recursos pagos pelo Tesouro Estadual ao 

Pasep para o Fundo Previdenciário Estadual, e dos recursos pagos 
pelo Tesouro Municipal para o Fundo Previdenciário Municipal. 

TRANSPARÊNCIA/EDUCAÇÃO FISCAL 
92 - Obrigatoriedade de constar nos documentos fiscais o valor de 

impostos incidentes sobre a operação, de modo que o consumidor 
conheça o valor do tributo que está pagando. 

COMBATE À SONEGAÇÃO 
93 - Vedação expressa, no texto constitucional, da extinção da 

punibilidade do crime de sonegação fiscal com o pagamento do tributo 
devido, a fim de que os sonegadores não se eximam de punição. 

94 - Recuperação dos instrumentos coercitivos contra as práticas de 
evasão fiscal, com a extinção de toda legislação que possa significar 
anistia ou remissão para o sonegador ou inadimplente. 

CARTÓRIOS 
95 - Transferência, para o poder público municipal, dos serviços 

notariais e de registro que garantem a propriedade e as transações, 
atualmente desempenhados pelos cartórios. 

LIVRO ELETRÔNICO/IMUNIDADE 
96 - Inclusão, no art. 150 da Constituição Federal, 1nc1so VI, da 

alínea "e": "são equiparados ao livro, para fins da imunidade prevista 
no inciso anterior, produtos editoriais fixados por meios 
eletroeletrônicos, eletromagnéticos ou digitais, desde que contenham 
materiais originais ou derivados de livros". 

ROYALTIES 
97 - Equiparação da alíquota dos royalties sobre exploração de 

recursos hídricos para geração de energia elétrica e sobre exploração 
de recursos minerais (Contribuição Financeira sobre a Exploração de 
Recursos Minerais - CFEM) à alíquota dos royalties sobre exploração 
de petróleo (5%). 

98 - Mudança dos critérios de apuração da base de cálculo dos 
royalties sobre minerais: de faturamento líquido para faturamento 
bruto. 

CONTROLE SOBRE BENEFÍCIOS FISCAIS 
99 - Vedação, na Constituição, de benefícios fiscais e renúncias de 
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receitas que venham a favorecer, nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, pessoas físicas e jurídicas que tenham capacidade 
contributiva. 

100 - Instituição de isenções, reduções de base de cálculo, alíquotas 
e concessões de benefícios fiscais mediante lei específica, 
condicionada à demonstração de efetivo atendimento aos objetivos 
para os quais foram criadas e ao acompanhamento e avaliação 
periódicos obrigatórios. 

SIMPLES 
101 - Criação de um Simples para as empresas que estejam no 

Lucro Presumido, englobando o IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI e INSS. 
MICRO E PEQUENA EMPRESA 

1 02 - Alteração na redação dada pela PEC no 41 para os parágrafos 
12 e 13 do art. 195 da Constituição Federal: 

a) - seja qual for a redação do § 12, incluir o seguinte acréscimo: 
admitida a definição de regime simplificado para atendimento ao 
disposto nos arts. 170, IX, e 179. 

b) seja qual for a redação do § 13, incluir o seguinte acréscimo: sem 
prejuízo do atendimento ao disposto nos arts. 170, IX, e 179. 

1 03 - Alteração da redação do art. 92 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da PEC no 41: 

"Art. 92 - Fica vedada, a partir da promulgação da presente Emenda, 
a concessão ou prorrogação de isenções, reduções de base de 
cálculo, créditos presumidos ou quaisquer outros incentivos ou 
benefícios fiscais ou financeiros relativamente ao imposto de que trata 
o art. 155, 11, da Constituição, exceto para atendimento do disposto 
nos arts. 170, IX, e 179, hipótese em que continuarão aplicados até 
que lei complementar disponha em contrário sobre o tratamento 
favorecido e diferenciado previsto nas legislações estaduais na data 
da promulgação desta Emenda." 

1 04 - Acréscimo da letra "d" ao inciso 111 do art. 146 da Constituição 
Federal e inclusão de artigo, onde couber, no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: 

"definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, incluindo 
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 
155, inciso 11, e das contribuições previstas no art. 195, inciso I, e nos 
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§ 12 e 13, e no art. 239." 

Art ..... "Enquanto não entrar em vigor a lei complementar prevista 
no art. 146, 111, "d", da Constituição, com a redação data por esta 
Emenda, ficam mantidas as isenções, os incentivos, os regimes 
especiais e qualquer forma de tratamento favorecido e diferenciado 
dos tributos federais, estaduais e municipais dispensado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte vigentes na data da 
promulgação desta Emenda." 

105 - Acréscimo ao inciso VI do art. 155 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela PEC no 41 , da letra "g", alterando-se 
igualmente a redação do inciso VIl do mesmo art. 155: 

g) "será dispensado tratamento simplificado às operações em que 
estejam envolvidas microempresas e empresas de pequeno porte, 
não se aplicando a vedação e o condicionamento previstos na alínea 
"e". 

VIl - "não será objeto de isenção, redução de base de cálculo, 
crédito presumido ou qualquer outro incentivo ou benefício fiscal ou 
financeiro que implique sua redução, exceto para atendimento ao 
disposto nos arts. 170, IX, e 179, hipótese na qual poderão ser 
aplicadas as restrições previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso 11." 

DESVINCULAÇÕES/VINCULAÇÕES DE RECEITAS 
106 - Supressão do disposto no art. 76 do ADCT, objetivando 

extinguir o mecanismo orçamentário denominado Desvinculação das 
Receitas da União- DRU. 

107 - Destinação, pela Constituição Federal, de um percentual fixo 
do total arrecadado no país para habitação e saneamento básico. 

108 - Desvinculação de receitas estaduais e municipais, a exemplo 
da União, no período de 2003 a 2007. 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA RESIDUAL 
109 - Extinção da competência residual da União para instituir novos 

impostos, além dos já expressos na Constituição Federal, tendo em 
vista o elevado número de tributos já existentes e a possibilidade de o 
atual sistema tributário instituir inúmeros outros. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais tem procurado estar sempre presente nos 
grandes debates de interesse do Estado e do País. E exerce esse 
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papel oferecendo sua experiência e sua estrutura para promover 
eventos como este, em parceria com instituições públicas e da 
sociedade civil, abrindo espaço para as diversas manifestações e 
demandas sobre o tema em pauta. 

Vivemos um momento em que a palavra de ordem são as reformas, 
a tônica que o Governo Federal quer imprimir a sua agenda, para que 
o País tenha condições de se desenvolver com sustentabilidade, 
eliminando entraves e distorções acumuladas em sua história. 

Não podemos negar que tais reformas sejam necessárias, e mesmo 
reivindicadas há longo tempo pelos mais variados segmentos da 
população. Mas é preciso que elas sejam fruto de ampla discussão 
com a sociedade, para que tenham maior legitimidade e atendam às 
reais necessidades do País. 

Pretendemos, com este seminário legislativo, dar uma efetiva 
contribuição do nosso Estado para que a reforma tributária, em 
tramitação no Congresso, contenha mais acertos do que erros e 
contemple os princípios fundamentais que devem orientá-la, como a 
justiça social, a desoneração da produção, a redução da carga 
tributária sobre o cidadão comum, a distribuição mais igualitária de 
recursos entre a União, os Estados e os municípios. 

O Documento Final deste seminário, resultado das palestras e 
debates que aqui se desenvolveram e contendo as propostas 
aprovadas nesta sessão de encerramento, será encaminhado ao 
relator da Comissão Especial de Reforma Tributária, Deputado 
Federal Virgílio Guimarães, assim como a outros parlamentares ou 
órgãos que possam dar-lhe o devido acolhimento. 

Gostaria de ressaltar a participação dos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e Antônio Andrade, autores do requerimento que deu origem à 
realização deste evento, e dos Deputados Antônio Júlio e Sebastião 
Helvécio, coordenadores dos debates. 

Também gostaria de destacar o papel das entidades que 
contribuíram para a preparação e organização do seminário e 
agradecer a todas as instituições e pessoas que dele participaram, 
com a expectativa de que as discussões e propostas aqui 
apresentadas possam contribuir para o aperfeiçoamento do projeto 
em análise no Congresso. 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades, aos 
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representantes das entidades e de segmentos da sociedade, bem 
como ao público em geral pela honrosa presença. 

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 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 24/6/2003 ' 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, André Quintão e Ricardo Duarte (substituindo este à 
Deputada Marília Campos, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, ern 
virtude da 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. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o 
Projeto de Lei no 210/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado ern 
virtude de requerimento aprovado do relator, Deputado Célio Moreira, 
em que solicita seja o projeto baixado em diligência à Vara da Infância 
e da Juventude de Belo Horizonte. Passa-se à 2a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 372/2003 com a Emenda no 1, 392 e 454/2003 (relator: Deputado 
Célio Moreira); 389/2003 com a Emenda no 1, 489/2003 com a 
Emenda no 1, 509, 51 O e 570/2003 (relator: Deputado Pinduca 
Ferreira); 398/2003 com a Emenda n° 1, 508/2003 com a Emenda n° 1 
e 588/2003 (relator: Deputado André Quintão); e 404/2003 (relatora: 
Deputada Marília Campos). Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos n°s 872, 873, 874 e 875/2003. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Ana Maria - Marília 

Campos. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
. CONSTITUIÇÃO N° 48/2003, EM 1°/7/2003 
As 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Dinis Pinheiro, Neider Moreira, Adalclever Lopes e 
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Antônio Júlio, Célio Moreira, Domingos Sávio, 
José Henrique, Leonídio Bouças, Miguel Martini, Rogério Correia, 
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 48/2003 e se discutirem e 
votarem proposições da Comissão. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Adalclever Lopes - Chico Simões -

Neider Moreira. 
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 2/7/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
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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 acusa o recebimento das seguintes proposições 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
nos 752/2003, no 1 o turno; 116 e 245/2003, no 2° turno (Deputado 
Di mas Fabiano); 375/2003, no 1 o turno (Deputada Lúcia Pacífico); e 
166/2003, no 2° turno (Deputada Maria Tereza Lara). 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, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela rejeição do Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 
104/2003, apresentado em Plenário, no 1 o turno (relatora: Deputada 
Vanessa Lucas); pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 
101/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara) e 477/2003 na forma 
do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Antônio Júlio). O Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei 
no 679/2003 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator (Deputado Antônio Júlio, em virtude de 
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Antônio Júlio -

Vanessa Lucas. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 9/7/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Gil Pereira, lrani Barbosa e José 
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
lrani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que faz retirar da pauta os 
Projetos de Lei Complementar n°S 26, 27 e 28/2003 e os Projetos de 
Lei n°s 716 e 718/2003, por terem sido apreciados em reuniões 
anteriores, e o Projeto de Lei Complementar no 25/2003 e os Projetos 
de Lei n°S 668, 717, 719, 721, 782 e 788/2003, por não cumprirem 
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, 
hoje às 18h30min, conforme pauta divulgada, e amanhã às 1 O horas, 
com a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar n° 25/2003 e 
Projetos de Lei nos 668, 717, 719, 782 e 788/ 2003, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Dinis Pinheiro - Leonardo Quintão -

Carlos Pimenta - José Henrique. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 9/7/2003 
Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Leonardo 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. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, 
é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 
solicita a retirada da pauta do Projeto de Lei Complementar no 
25/2003 e dos Projetos de Lei nos 717, 719 e 788/2003. Em seguida, o 
Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei no 782/2003, por não 
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia 
10/9/2003, às 15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Jô 

Moraes - Leonardo Quintão. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, SEGURANÇA PÚBLICA, EM 10/7/2003 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Biel 
'3ocha, Carlos Pimenta, Chico Simões, Domingos Sávio, Durval 
Angelo, Jô Moraes, Marília Campos e Ricardo Duarte. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante da pauta e a debater com os 
convidados o Projeto de Lei n° 782/2003, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a criação da Superint~ndência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de 
Lei no 782/2003 e informa que avocou a si a relataria desta matéria no 
1 o turno e que o referido projeto foi retirado de pauta por não cumprir 
pressupostos regimentais. Em seguida, a Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o 
assunto mencionado. Registra-se a presença dos Srs. Antônio 
Augusto Junho Anastasia e Luiz Arnarldo Pereira da Cunha Jr., 
Secretário de Planejamento e Gestão e Subsecretário de Gestão 
desta Secretaria, respectivamente; Agílio Monteiro Filho, 
Subsecretário de Administração Penitenciária da Secretaria de Defesa 
Social; e Marcos Terrinha, Presidente do Sindicato dos Agentes 
Penitenciários de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do 
requerimento que deu origem ao debate, faz 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, 
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convoca os membros da Comissão para a prox1ma reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 10/7/2003, às 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Biel Rocha - Célio Moreira. 

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 48/2003, EM 10/7/2003 
Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Dinis Pinheiro, Neider Moreira, Adalclever Lopes e 
Chico Simões, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Leonardo Moreira e Rogério Correia. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o Parecer para o 2° Turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 48/2003 e a discutir e votar proposições da Comissão. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
48/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°S 1 a 6, 
apresentadas pelo relator, Deputado Bonifácio Mourão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Adalclever Lopes - Bonifácio Mourão -

Chico Simões - Neider Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 668/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 668/2003 
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visa a instituir o Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais. 
Foi anexado à proposição o Projeto de Lei n. 0 310/2003, que trata de 
matéria semelhante. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria com as Emendas n. 0 S 1 e 2, que apresentou, 
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame, de autoria do Governador do Estado, 

visa a instituir o Programa Primeiro Emprego. À proposição foi 
anexado o Projeto de Lei no 310/2003, de autoria do Deputado Fábio 
Avelar, ao qual, por sua vez, já se encontrava anexado o Projeto de 
Lei n. 0 172/2003, na forma do art. 173, § 2°, do Regimento Interno. 
Embora tenha sido apresentado por último, prevaleceu o projeto do 
Governador do Estado, a quem compete privativamente legislar sobre 
a matéria. 

Cabe aqui uma análise sucinta dos projetos anexados. O Projeto de 
Lei n. 0 310/2003 propõe a concessão de incentivo fiscal às empresas 
que contratarem jovens entre 16 e 18 anos. Essa proposta poderia 
encontrar óbice no art. 14 da Lei Complementar Federal n.o 101, de 
2001, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O Projeto de Lei n.0 

172/2003, por sua vez, mereceria uma ressalva, pois estabelece que a 
inscrição para o Programa Primeiro Emprego ocorreria "nas unidades 
do Sistema Nacional de Emprego - SINE - ou nas Prefeituras 
Municipais". Lei estadual, no entanto, não pode atribuir funções a 
órgãos de outros entes federados. 

Passando para a análise da proposição em exame, ressalte-se, 
desde já, a sua importância. A busca pelo primeiro emprego é fato 
crucial na vida das pessoas, especialmente os jovens, que compõem 
a imensa maioria daqueles que procuram uma colocação. 

O mercado de trabalho exige experiência profissional, e o jovem que 
busca seu primeiro emprego, na maioria das vezes, não a possui. O 
projeto em análise, visa, justamente, a contribuir para a qualificação 
dos jovens, principalmente aqueles que se encontram em situação de 
risco social, com a oferta de oportunidades para sua inserção no 
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mercado de trabalho. 

Assim, concluímos que a proposição se reveste da maior 
importância para os destinos de grande contingente de jovens 
mineiros. As alterações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça 
aperfeiçoaram o projeto, que, no inciso 111 do art. 1°, feria a Lei no 
8.666, de 1993, chamada Lei de Licitações, ao favorecer a empresa 
participante do Programa, o que é vedado pela referida lei. A outra 
alteração se deu no inciso 111 do art. 2° da proposição, que trata do 
estágio remunerado. Tendo em vista as diferenças entre estágio e 
emprego, determinadas pela jurisprudência e pela doutrina 
trabalhistas, e as condições para a oferta de estágio, regulamentadas 
pela Lei Federal no 6.494, de 1977, a referida alteração determina que 
o intérprete da futura lei saiba que o estágio deverá atender ao 
disposto na legislação federal, não dando margem a interpretações 
variadas. 

Visando ao aprimoramento do projeto de lei em tela, apresentamos 
o Substitutivo n. 0 1, que incorpora as Emendas n. 0 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

668/2003 no 1 o turno, na forma do seguinte Substitutivo no 1, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

SUBSTITUTIVO N.0 1 
Institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Primeiro Emprego, que será 

implementado observadas as seguintes diretrizes: 
I - articulação com os programas federal, municipal e de iniciativa 

privada; 
11 - prioridade para o segmento de jovens em situação de risco 

social, em especial os de regiões com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH -do Estado; 

111 - potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do 
Estado, por meio de instrumentos de incentivos fiscais e creditícios, às 
empresas participantes do Programa; 

IV - promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho e sua 
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escolarização; 

V - estímulo ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho e das 
microempresas e das pequenas e médias empresas, bem como das 
propriedades do setor rural, das entidades sem fins lucrativos, dos 
profissionais liberais ou autônomos; 

VI - fortalecimento da participação da sociedade no processo de 
formulação de políticas e ações de geração de trabalho e de renda no 
Estado. 

Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego deverá considerar, em sua 
execução, entre outros, projetos de: 

I - criação de centros públicos de promoção do trabalho, como forma 
de acesso dos jovens aos serviços e aos benefícios oferecidos ao 
trabalhador; 

11 - institucionalização de competências básicas do trabalhador, 
como período preparatório à iniciação ao trabalho; 

111 - estágio remunerado; 
IV -aprendizagem, nos termos da legislação federal em vigor. 
Parágrafo único - Os projetos do Programa Primeiro Emprego serão 

implementados em articulação e de forma integrada com os 
municípios e o Governo Federal, observada a legislação pertinente. 

Art. 3° - O projeto de estágio remunerado deverá observar as 
seguintes premissas: 

I - comprovação do vínculo de escolaridade do jovem, em nível 
médio ou superior; 

11 - carga horária de quatro horas diárias; 
111 - remuneração equivalente ao salário mínimo, proporcional à 

jornada de trabalho; 
IV - cadastro dos interessados no órgão público gestor do projeto, 

conforme critérios de carência social, para encaminhamento às 
empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto; 

V - comprovação, por parte da empresa ou da entidade contratante, 
de não-redução de postos de trabalho durante os três meses que 
antecedem sua habilitação ao Programa e compromisso de manter, 
pelo período mínimo de doze meses, os postos de trabalho de que 
dispõe; 

VI - limite de contratação de jovens em percentual máximo 
correspondente a 20% (vinte por cento) da mão-de-obra da empresa 
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ou da entidade, podendo as que contarem até quatro empregados 
contratar um estagiário; 

VIl - instituição de sistema de ressarcimento de 2/3 (dois terços) do 
custo de cada estagiário, pelo Estado e pelo respectivo município que 
venha a aderir ao projeto, para as empresas contribuintes de ICMS, 
observado o limite desse valor, conforme estabelecido em 
regulamento; 

VIII- observância das disposições legais sobre estágio remunerado; 
IX - contratação de jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, salvo 

disposição em contrário da lei; 
X - obediência da ordem cronológica de inscrição para o 

encaminhamento dos jovens às empresas, respeitadas as prioridades 
para preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei; 

XI - vedação de contratação de jovens que sejam parentes, ainda 
que por afinidade, até o terceiro grau, dos empregadores, dos sócios 
das empresas ou dos dirigentes das entidades contratantes; 

XII - duração não inferior a doze meses do contrato de estágio, 
prorrogável por uma única vez. 

Parágrafo único - Fica vedada a utilização de recursos do Programa 
Nacional de Primeiro Emprego no desenvolvimento do projeto de que 
trata este artigo. 

Art. 4°- Fica instituído Grupo Técnico responsável pela coordenação 
do Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais, com a seguinte 
composição: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes, que será seu coordenador geral; 

li - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão; 
IV - um representante da Secretaria de Estado de Educação; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
VIl - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia; 
VIII- um representante da Associação Mineira de Municípios- AMM. 
Parágrafo único - Os membros do Grupo Técnico serão designados 
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por ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, por indicação dos demais Secretários de Estado, e do 
Presidente da Associação Mineira de Municípios- AMM. 

Art. 5°- Cabe ao Grupo Técnico a que se refere o art. 4°: 
I - instituir regras sobre o cadastro dos interessados no órgão gestor 

do Programa, para encaminhamento às empresas contribuintes de 
ICMS que aderirem ao projeto; 

11 - divulgar, mensalmente, a relação dos inscritos no Programa, bem 
como daqueles já encaminhados e aproveitados pelas empresas; 

111 - instituir critérios para substituir o jovem participante dos projetos 
desse Programa; 

IV - buscar a colaboração dos municípios; 
V - fixar, no mês de março de cada ano, as diretrizes e metas anuais 

do Programa e apresentar relatório de acompanhamento da execução 
dos projetos do Programa no ano anterior. 

Parágrafo único - Para a fixação das metas e das diretrizes a que se 
refere o inciso V, o Grupo Técnico deverá contar com a participação 
obrigatória do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda -
CETER. 

Art. 6° - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), observado o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 7° - Esta lei será regulamentada por ato do Poder Executivo. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Marília Campos - Ana Maria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 668/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 668/2003 
visa a instituir o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas 
Gerais. Foi anexado à proposição o Projeto de Lei n° 310/2003. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
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Social opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 , 
que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto que ora analisamos visa a instituir o Programa Primeiro 

Emprego. À proposição foi anexado o Projeto de Lei no 310/2003, do 
Deputado Fábio Avelar, ao qual, por sua vez, já se encontrava 
anexado o Projeto de Lei no 172/2003, conforme dispõe o art. 173, § 
2°, do Regimento Interno. Embora tenha sido apresentado por último, 
prevaleceu o projeto do Governador do Estado, uma vez que a 
competência é privativa do Chefe do Executivo. 

Cabe à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em 
razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a 
apreciação do projeto em tela, conforme o disposto no art. 102, VIl, 
alíneas "b" e "d", do Regimento Interno. 

Em sua mensagem, o Chefe do Executivo argumenta que o referido 
programa se ampara em experiências exitosas já implementadas por 
esferas municipais, com a adesão expressiva da iniciativa privada. 
Está proposto o aproveitamento do estudante de ensino médio ou 
superior, pelo período de quatro horas diárias, com remuneração 
equivalente ao salário mínimo, proporcional à jornada de trabalho, 
para atividades complementares à sua formação escolar. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que lhe apresentou as Emendas n°s 1 e 2. 

A Emenda n° 1 objetiva corrigir afronta à Lei no 8.666, de 1993, uma 
vez que não é possível favorecer determinada empresa por sua 
participação em programa social do Estado. 

A Emenda n° 2 objetiva dar ao intérprete da futura lei conhecimento 
de que o estágio deverá atender ao disposto na legislação federal. 

Após apreciação da proposição, a Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social entendeu ser necessário que alguns 
ajustes fossem feitos, seja com relação ao conteúdo, seja com relação 
à técnica legislativa, o que se deu por intermédio do Substitutivo no1, 
que apresentou. 

Depreendemos que a proposição possui inegável caráter social, 
uma vez que busca integrar o jovem estudante, que hoje constitui 
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considerável parcela da sociedade, no mercado de trabalho, o que 
seguramente justifica as novas despesas que poderão ser criadas 
com a aplicação da futura lei.. 

Finalmente, para fazer face às despesas decorrentes da futura lei, o 
art. 5o da proposição autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
especial de R$5.000.000,00, o que torna a proposição adequada à 
legislação pertinente ao assunto. 

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

668/2003, no 1° turno, com o Substitutivo no 1, da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela rejeição das 
Emendas nos 1 e 2, da Comissão e Constituição e Justiça. Com a 
aprovação do Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as Emendas nos 1 
e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião 

Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 25/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 

Complementar no 25/2003 altera a Lei Complementar no 64, de 
25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência 
Social dos Servidores do Estado e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, a matéria 

retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, 

cabendo- nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa 

e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como finalidade alterar a Lei 

Complementar no 64, de 2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência do Estado. 

A proposição foi objeto de debates entre as lideranças desta Casa, 
incluindo-se a base de apoio ao governo e a oposição, e 
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representantes dos servidores. Do consenso obtido resultou, por 
fim, o Substitutivo no 1, proposto pela Comissão de Administração 
Pública e aprovado pelo Plenário em 1 o turno. 

Dessa proposta, cabe-nos ressaltar alguns pontos que julgamos 
importantes. 

A instituição do regime de previdência complementar, previsto nos 
arts. 1 o e 2° do projeto original, foi retirada porque a reforma da 
previdência pública, em discussão no Congresso Nacional, poderá 
trazer alterações significativas quanto ao assunto. Assim que os novos 
comandos da Constituição da República forem promulgados, a 
matéria fará parte da agenda desta Casa. 

Os servidores do foro extrajudicial, não optantes pelo regime 
celetista em 1994, têm, finalmente, regularizado seu amparo 
previdenciário na forma da Lei Complementar no 64, uma vez que 
permaneceram vinculados ao Estado. 

Verificamos, entretanto, necessidade de alteração da redação 
proposta para o § 2° do art. 29 de que trata o art. 1 o do Substitutivo no 
1, relativa à contribuição dos notários, registradores, escreventes e 
auxiliares incluídos como segurados do regime próprio, segundo o 
inciso V do art. 3°. Ocorre que a alíquota de 11% não deverá ser 
aplicada aos inativos daquela categoria, conforme consta do 
dispositivo que pretendemos alterar. Além disso, para fixação da 
remuneração de contribuição dos novos segurados, considerando-se 
que não são remunerados pelos cofres públicos, deverá ser adotado 
como parâmetro o disposto no Decreto no 21.204, de 20/2/1981, que 
regulamentava o cálculo do estipêndio de contribuição daquela 
categoria para o IPSEMG. Nesse sentido, apresentamos a Emenda no 
1 ao Vencido. 

A importância do IPSEMG para a saúde dos servidores estaduais 
respalda a manutenção da obrigatoriedade da contribuição para a 
assistência à saúde. Nesse momento, aquele instituto precisa contar 
com a contribuição de todos os servidores para que vença a grave 
crise que atravessa. A instituição de parcela mínima de contribuição 
para a assistência à saúde, prevista no projeto em análise, tem, 
igualmente, a mesma finalidade. 

Outra medida que terá reflexos positivos sobre a situação financeira 
do IPSEMG encontra-se consubstanciada no § 2° a ser acrescentado 
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ao art. 50, segundo o qual a CONFIP assumirá o pagamento dos 
servidores inativos daquela autarquia. 

Com relação aos convênios entre o IPSEMG e municípios, ficou 
vedada sua celebração para a concessão de benefícios 
previdenciários, conforme exige a legislação federal, e possibilitada 
nos casos de prestação de assistência à saúde, desde que sejam 
feitos cálculos atuariais que assegurem a reposição dos custos e, em 
decorrência, a continuidade dos serviços prestados. 

Por fim, a Emenda no 2, que apresentamos, tem por finalidade 
estender aos gestores, ordenadores de despesas e membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do FUNPEMG 0 
disposto no art. ao da Lei Federal no 9.717, de 27/11/9a, que trata da 
responsabilização de tais agentes públicos por atos de improbidade. 

Estamos certos de que se, no trato da coisa pública, todas as 
cautelas e precauções se justificam, com muito mais razão se impõem 
ao tratarmos de um fundo previdenciário que movimenta grandes 
somas e tem a mais alta importância social. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 

de Lei Complementar no 25/2003 na forma do vencido no 1 o turno, 
com as Emendas no 1 e 2, que apresentamos. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao § 2° do art. 29 de que trata o art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o- ...................................................... .. 
Art. 29- ....................................................... . 
§ 2° - A contribuição dos segurados, de que trata o inciso V do art. 

3°, será calculada mediante a aplicação da alíquota de 11% sobre a 
remuneração que servirá de base para o cálculo de seus proventos, 
observada a entrância da comarca em que for lotado o segurado, nos 
termos do regulamento.". 

EMENDA No 2 
Acrescente-se ao art. 1 o : 
"Art.1 o- .......................................................... .. 
Art. 60- ........................................................ . 
§ 3° - Aplica-se aos gestores, ordenadores de despesas e membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do FUNPEMG o 
disposto no art. ao da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 
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1998.". 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Dalmo 

Ribeiro Silva - Carlos Pimenta. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

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 e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 
"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; 

VI - os notários, registradores, escreventes e auxiliares aposentados 
pelo Estado." 

"Art. 5°- ................................................ .. 
I - ······························································ 
d) pela constituição de novo vínculo familiar. 
li - ··························· ·································· 
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. 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% 
(onze por cento) sobre a remuneração do escrivão e do escrevente, 
respectivamente, segundo a instância de nomeação do segurado." 

"Art. 30- .................................................. . 
§ 2° - A alíquota de contribuição patronal relativa aos segurados de 
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que trata o inciso V do art. 3° será equivalente ao dobro da 
alíquota de contribuição prevista no § 2° do art. 29." 

"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 de qualquer dos Poderes ocupante 
de cargo de provimento em comissão em outro órgão da 
administração direta do Poder a que estiver vinculado." 

"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. ~0 • 
§ 10- .......................................................... . 
§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VIl deste artigo as 

dotações orçamentárias previstas para pagamento da folha de 
pessoal inativo do IPSEMG, cujo custo será de responsabilidade do 
Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, observado o disposto 
no inciso I do art. 39 desta lei complementar." 

"Art. 80 - Ficam quitados 60% (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 IPSEMG, 
nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado assumirá, por intermédio 
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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 IPSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o caput deste artigo, desde que observado o disposto nesta lei 
complementar." 

"Art. 82 - Com vistas à quitação de sua dívida para com o IPSEMG, 
nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado 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" deste artigo." 

"Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e 
odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos 
segurados referidos no art. 3° e aos servidores não titulares de cargo 
efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes, 
observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em 
regulamento. 

§ 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 a 
R$30,00 (trinta reais), reajustados nos mesmos índices do aumento 
geral concedido ao servidor público estadual. 

§ 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). 
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§ 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 a alíquota de 1 ,6% (um 
vírgula seis por cento) da remuneração do servidor, até o limite de 
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. 

§ 6° - A assistência a que se refere o caput deste artigo será 
prestada pelo IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus 
dependentes, mediante a comprovação do desconto no contracheque 
do último mês recebido ou do pagamento da contribuição diretamente 
ao IPSEMG até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do 
regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 4°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ ao - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a celebrar convênio de 
assistência à saúde com instituições públicas estaduais. 

§ 9° - A prestação da assistência a que se refere o caput deste artigo 
fica limitada aos segurados mencionados nos arts. 3° e 79, bem como 
os incluídos na forma do § ao deste artigo, ficando facultado ao 
IPSEMG celebrar convênios de assistência à saúde com os 
municípios, mediante contribuição a ser calculada atuarialmente, 
garantia de adimplência e as demais condições definidas em 
regulamento. 

§ 1 O - 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." 

"Árt. a6 - 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 199a. 

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores 
municipais cujos requisitos necessários a sua concessão tenham sido 
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implementados após 27 de novembro tle 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 o 
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, reajustado nos mesmos índices 
do aumento geral concedido ao servidor público estadual.". 

Art. 2°- Ficam mantidas as alíquotas de 8,3 % (oito vírgula três por 
cento) e de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) para o custeio da 
previdência, respectivamente, para o servidor titular de cargo efetivo 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001 e para o inativo. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará a forma de pagamento 
das contribuições dos segurados de que tratam os incisos V e VI do 
art. 3° da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, relativas 
ao período transcorrido entre essa data e a publicação desta lei 
complementar. 

Art. 4o - O Poder Executivo republicará a Lei Complementar no 64, 
de 25 de março de 2002, com as alterações introduzidas por esta lei 
complementar. 

Art. 5° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 
arts. 68,72 e 77, os§§ 1° e 2° do art. 81, os§§ 1° e 2° do art. 82 e o 
inciso 11 do art. 88 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 
2002, os arts. 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, 
custeados diretamente pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 716/2003 
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 716/2003 
cria o banco de horas no âmbito das administrações públicas direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do vencido, retorna a matéria a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno, nos termos do art. 178 do 
Regimento Interno. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Por meio da proposição em exame o Chefe do Executivo objetiva 
adotar, no âmbito das administrações públicas direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, a compensação das horas extras 
trabalhadas em regime de serviço extraordinário, em substituição ao 
pagamento de horas extras, não obstante a manutenção do regime 
extraordinário de trabalho de que trata o art. 9° da Lei no 10.363, de 
1990, alterado pelo art. 11 da Lei no 10.745, de 1992, que se propõe 
alterar. 

A opção pela possibilidade de compensação de horas extras 
trabalhadas tem fulcro no poder discricionário do Governador do 
Estado, que lhe permte agir de acordo com a conveniência e a 
oportunidade para o alcance da finalidade pública. Com efeito, 
conforme enfatiza o Chefe do Executivo, essa iniciativa 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 de 
Responsabilidade Fiscal. 

Ressalte-se que a compensação da hora extra acrescida de 50% é 
medida justa e oportuna, tendo em vista que a hora de trabalho 
realizada em regime extraordinário é remunerada com o mesmo 
percentual de acréscimo. 

Reconhecemos, portanto, que a instituição do banco de horas 
poderá reduzir o impacto da folha de pagamento de pessoal sobre os 
gastos públicos, sem prejudicar a prestação do serviço. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 716/2003 
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na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Adalclever Lopes - Chico Simões - Carlos Pimenta 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 716/2003 

Dá nova redação ao art. 9° da Lei n° 10.363, de 27 de dezembro de 
1990, alterado pelo art. 11 da Lei no 10.7 45, de 25 de maio de 1992, e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 9° da Lei n° 10.363, de 27 de dezembro de 1990, 

alterado pelo art. 11 da Lei n° 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° - Poderá haver convocação de servidor para prestação de 
serviço em regime extraordinário de trabalho, no âmbito das 
administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, 
para atender a situações excepcionais ou atípicas de trabalho, desde 
que previamente autorizada por Secretário de Estado ou por dirigente 
de entidade. 

§ 1 o - A realização individual de serviço em regime de trabalho de 
que trata o "caput" deste artigo fica limitada ao máximo de cinqüenta 
horas mensais. 

§ 2° - O regime de trabalho de que trata o "caput" deste artigo terá o 
seu valor-hora equivalente ao da hora normal de trabalho acrescido de 
50% (cinqüenta por cento) ou poderá ser compensado, a critério da 
administração pública, por meio de banco de horas, estas também 
acrescidas em 50% de sua duração, nos termos de regulamento. 

§ 3° - A ampliação do limite a que se refere o § 1 o deste artigo 
dependerá de autorização expressa do Governador do Estado e de 
justificativa do Secretário de Estado ou do dirigente da entidade. 

§ 4° - A regulamentação da matéria de que trata este artigo caberá 
ao Poder Executivo, que o fará mediante decreto.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 719/2003 

(Nova Redação, nos Termos do § 1 o do Art. 138 do Regimento 
Interno) 
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O Projeto de Lei n° 719/2003, de autoria do Governador do Estado, 
revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11/7/72; a Lei no 6.565, de 
17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 23/7/81; a Lei Delegada no 35, de 
28/8/85; a Lei no 9.532, de 30/12/87; o art. 5° da Lei no 10.945, de 
27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; a Lei n° 13.533, de 11/5/2000, 
e dá outras providências. 

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou 
em 1 o turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Administração Pública. 

Retorna agora o projeto a esta Comissão para análise de 2° turno e 
para que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é 
parte deste parecer. 

Na fase de discussão foi apresentada a Emenda no 2 que, tendo 
sido aprovada, enseja a nova redação do parecer. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe revoga uma série de normas da legislação 

estadual referentes ao apostilamento no âmbito do Executivo. 
A proposta contém regras de transição que, em síntese, garantem 

ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito de 
continuar percebendo a remuneração, proporcional ou integral, do seu 
cargo em comissão, desde que preencha, no prazo fixado no projeto, 
os requisitos para a obtenção do benefício previsto na legislação em 
vigor. 

Ademais, fica recomposta a estrutura de vencimento do servidor 
apostilado. A diferença entre a remuneração do cargo em comissão e 
a do cargo efetivo passa a ser tratada como parcela remuneratória, 
com a natureza jurídica de vantagem pessoal, a ser atualizada 
somente quando houver revisão geral da remuneração dos servidores 
estaduais. 

Assegura-se, ainda, aos servidores efetivos nomeados para cargo 
em comissão o direito de optar por receber a remuneração 
correspondente a este último ou a do cargo efetivo, acrescida de 20% 
da remuneração do cargo comissionado. 

O substitutivo apresentado por esta Comissão foi integralmente 
aprovado pelo Plenário desta Casa. Todavia, entendemos ser 
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oportuno apresentar emenda visando a dar maior amplitude ao 
projeto, no que diz respeito ao espectro de servidores por ele 
abrangidas. 

Por fim, a Emenda no 2 traz importantes benefícios para servidores 
da área do magistério, razão pela qual merece o nosso aplauso. 

Apresenta-se, ao final deste parecer, a redação do vencido em 1 o 
turno. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei no 719/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as seguintes 
Emendas nos 1 e 2. 

EMENDA No 1 
Acrescente-se o seguinte § 8° ao art. 1°: 
"Art. 1 o- ........................... . 
§ 8° - Ao detentor de função pública assegura-se o direito de 

continuar percebendo a remuneração, proporcional ou integral, do 
cargo em comissão exercido, nos termos da legislação vigente na 
data de promulgação desta lei, desde que implemente os requisitos 
para a obtenção do referido benefício até 29 de fevereiro de 2004, 
considerando-se, para efeito de contagem do tempo necessário para 
implementação do disposto neste artigo, o exercido anteriormente à 
equiparação a que se refere a Emenda à Constituição no 49, de 13 de 
junho de 2001.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art ..... - O "caput" do art. 16 da Lei no 13.961, de 27 de julho de 

2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 16 - Ao ocupante do cargo efetivo do magistério, em exercício 

no órgão central da Secretaria de Estado da Educação ou nas 
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência 
no Quadro do Magistério com lotação em caráter excepcional, até 
completar o tempo necessário para sua aposentadoria'.". 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 719/2003 

Revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 1972; o art. 1 O 
da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 12 da Lei n° 8.019, de 
23 de julho de 1981; a Lei Delegada no 35, de 28 de agosto de 1985; a 
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Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987; o art. 5° da Lei no 
10.945, de 27 de novembro de 1992; a Lei no 13.434, de 30 d~ 
dezembro de 1999; a Lei n° 13.533, de 11 de maio de 2000, e da 
outras providências. 

Art. 1 o - Ficam revogados o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho d~ 
1972; o art. 1 O da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 12 da Lei 
no 8.019, de 23 de julho de 1981; a Lei Delegada no 35, de 28 d~ 
agosto de 1985; a Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987; o art. 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 
efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo em 
comissão exercido nos termos da legislação vigente até a data de 
publicação desta lei, quando dele for exonerado sem ser a pedido ou 
por penalidade, ou quando for aposentado, ficando garantido para 
este fim o tempo exercido no referido cargo de provimento em 
comissão até 29 de fevereiro de 2004. 

§ 2o - Remuneração, para os efeitos desta lei, é o vencimento 
acrescido das gratificações inerentes ao exercício do cargo. 

§ 3o - A remuneração do servidor será recomposta nos termos da 
estrutura de vencimento de seu cargo efetivo, seus respectivos 
adicionais e as demais vantagens pecuniárias a que teria direito. 

§ 4o- A diferença entre a remuneração percebida nos termos do§ 1 o 
e a remuneração do cargo efetivo discriminada no § 2° deste artigo 
passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, 
sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da 
remuneração dos servidores estaduais. 

§ 5° - O disposto no § 3° deste artigo aplica-se 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" 
deste artigo ou da legislação aplicável à época da concessão do 
referido benefício, quanto aos servidores que adquirirão esse direito, 
nos termos do § 1 o deste artigo. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo em 
comissão de Diretor de Escola, desde que dele não se afaste a pedido 
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ou por penalidade, independentemente da data do ato de 
afastamento ou aposentadoria, na seguinte proporção: 

1 - o valor integral, em caso de exercício por dois períodos 
completos, concluídos ou a ser concluídos até 29 de fevereiro de 
2004; 

11 - o valor correspondente a um sexto da diferença entre a 
remuneração do cargo em comissão exercido até 29 de fevereiro de 
2004 e o vencimento do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração 
igual ou superior a seis meses de efetivo exercício. 

§ r -o disposto no § 1 o deste artigo será contado em dias. 
Art. 2° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo 

nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão 
Poderá optar: 

1 - pela remuneração do cargo de provimento em comissão; ou 
11 - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida 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 ba~e de cálculo para nenhuma 
outra vantagem, não se incorporando à remuneração ou ao provento 
do servidor. 

Art. 3° - O título declaratório que assegure o direito à continuidade 
de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão 
será expedido pelo Poder no qual encontra-se o servidor em exercício. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos 

Pimenta - Adalclever Lopes. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 782/2003, 
que dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do vencido, retoma a matéria a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno, nos termos do art. 178 do 
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Regimento Interno. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Por meio da proposição em exame o Chefe do Executivo objetiva 
criar a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária na 
estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária da 
Secretaria de Estado de Defesa Social, à qual compete normatizar, 
coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à 
vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais; zelar pela 
observância da lei e dos regulamentos penitenciários; coordenar e 
orientar as operações de transporte, escolta e custódia de 
sentenciados, em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 
e exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas em 
regulamento. 

A proposição também cria, no Quadro Especial constante no anexo 
da Lei Delegada no 108, de 2003, e no Anexo I do Decreto no 43.187, 
de 2003, os cargos de provimento em comissão, de recrutamento 
amplo, de Diretor, de Comandante de Avião e de Piloto de 
Helicóptero. 

Outrossim, o projeto cria, no Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, a carreira de Agente Penitenciário, 
composta por cinco mil cargos efetivos, estabelece as competências 
dos citados cargos, dispõe sobre os requisitos de ingresso e evolução 
na carreira e fixa os respectivos vencimentos e gratificações. 

De outra parte, a proposição dispõe sobre a absorção dos 
servidores ocupantes de cargos da classe de Agente de Segurança 
Penitenciário, que serão extintos com a vacância, posicionando-os no 
grau A, nível I, da classe de Agente Penitenciário da tabela constante 
em seu Anexo 11 e garantindo-lhes irredutibilidade da remuneração 
que percebem. 

A medida preconizada no projeto tem fundamento no poder 
discricionário do Governador do Estado, que lhe permite agir de 
acordo com a conveniência e a oportunidade para o alcance da 
finalidade pública. 

A iniciativa do Chefe do Poder Executivo surge em um momento em 
que se impõe, em caráter de urgência, a adoção de medidas para 

-
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minimizar a grave crise por que passa nosso sistema 
Penitenciário. 

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

782/2003 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Adalclever Lopes. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 782/2003 

Dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
Art. 1 o - Ficam criadas a Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária, na 
estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária da 
Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Capítulo 11 
Da Finalidade e das Competências 

Art. 2° - Compete à Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária: 

I - normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais 
da Subsecretaria de Administração Penitenciária; 

li- zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários; 
111 - coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e 

custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 

IV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas em 
regulamento. 

Capítulo 111 
Da Estrutura Organizacional 

Art. 3° - A Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária é composta por duas diretorias. 
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Parágrafo único - A denominação, a competência e a descrição 

das unidades administrativas de que trata este artigo serão 
estabelecidas em decreto. 

Capítulo IV 
Do Pessoal e dos Cargos em Comissão 

Art. 4° - Ficam criados no Quadro Especial constante no anexo da 
Lei Delegada no 1 08, de 29 de janeiro de 2003, e no Anexo I do 
Decreto no 43.187, de 1 O de fevereiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I- 1 (um) cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
11 - 3 (três) cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
111 - 2 (dois) cargos de Comandante de Avião, código EX-24, símbolo 

12/A; 
IV- 2 (dois) cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo 

12/A. 
§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão relativos às unidades 

de que trata o art. 4° desta lei serão ocupados, preferencialmente, por 
Agente de Segurança Penitenciário da última classe, com formação 
superior relacionada com as atividades-fins da Superintendência. 

§ 2° - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei 
serão estabelecidas por meio de decreto . 

Capítulo V 
Dos Cargos e da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 

Art. 5° - Fica criada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado 
de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração 
Penitenciária, a Carreira de Agente de Segurança Penitenciário, 
composta por 5.000 (cinco mil) cargos efetivos de Agente de 
Segurança Penitenciário, aos quais compete: 

I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos 
penais; 

11 - exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 
111 - desempenhar ações de vigilâncias interna e externa dos 

estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e nas guaritas que 
compõem suas edificações. 

§ 1 o - O Agente de Segurança Penitenciário fica autorizado a portar 
armas de fogo, quando em serviço, fornecidas pela administração 
pública, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. 
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§ 2° - O Agente de Segurança Penitenciário lotado em 

estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao Diretor 
do respectivo estabelecimento. 

§ 3° - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será exercido 
em regime de dedicação exclusiva, podendo ser convocado a 
qualquer momento por necessidade do serviço. 

§ 4° - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será lotado em 
estabelecimentos penais a que se refere o art. 4°, inciso XI, alínea "d", 
do Decreto n° 43.295, de 29 de abril de 2003. 

§ 5° - A carreira a que se refere este artigo integra as que 
desenvolvem atividade exclusiva de Estado. 

Art. 6° - Fica criada a Gratificação de Agente de Segurança 
Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a ser atribuída 
aos servidores da carreira de que trata o art. 6° desta lei. 

§ 1 o - A base de cálculo para a concessão da GAPEP será de 85% 
(oitenta e cinco por cento) do vencimento básico correspondente ao 
Grau "J" da faixa de vencimento em que o servidor estiver posicionado 
na tabela constante no Anexo 11 desta lei. 

§ 2° - A GAPEP é inacumulável com qualquer outra vantagem de 
mesma natureza ou que tenha como pressupostos para a sua 
concessão as condições de local de trabalho. 

§ 3° - A GAPEP não será devida nos períodos de afastamento do 
servidor, salvo nos casos de férias, férias-prêmio, licença para 
tratamento de saúde, licença à servidora gestante e quando do 
exercício de mandato sindical. 

Art. 7° - Constituem fases da carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário: 

I - o ingresso; 
11 - a promoção; 
111 - a progressão. 
Art. 8° - O ingresso na carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário far-se-á por provimento de cargo efetivo na classe inicial, 
mediante aprovação em concurso público, que deverá conter as 
seguintes etapas sucessivas: 

I - provas ou provas e títulos; 
11 - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de 

regulamento; 
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111 -prova de aptidão psicológica e psicotécnica; 
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IV - prova de condicionamento físico por testes específicos; 
V - exame médico; 
VI - curso de formação técnico-profissional. 
§ 1 o - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão 

publicadas por meio de edital, que deverá conter: 
a) o número de vagas a serem preenchidas, para a matrícula no 

curso de formação técnico-profissional; 
b) os limites de idade dos candidatos; 
c) as condições de sanidade física e psíquica; 
d) as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos 

programas; 
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas Provas, 

inclusive as de capacidade física; 
f) as técnicas psicológicas aplicáveis; 
g) os critérios de avaliação dos títulos; 
h) caráter eliminatório ou classificatório das etapas do concurso a 

que se refere este artigo. 
§ 2° - São requisitos para a inscrição em processo seletivo Para 0 

provimento em cargo de Agente de Segurança Penitenciário: 
a) ser brasileiro; 
b) estar no gozo dos direitos políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares; 
d) possuir certificado de conclusão do ensino médio. 
§ 3° - A comprovação das condições previstas no § 2° deste artigo 

será feita pelo candidato no ato da inscrição. 
§ 4°- São requisitos para a matrícula no curso de formação técnico-

profissional a que se refere o inciso VI do "caput" deste artigo, ter sido 
aprovado nas etapas constantes nos incisos I a V do mesmo artigo, a 
fim de se comprovar, em especial, que o candidato: 

a) possui idoneidade moral e conduta ilibada; 
b) goza de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção 

médica; 
c) possui temperamento adequado ao exercício das atividades 

inerentes à categoria funcional, apurado em exame psicotécnico; 
d) possui aptidão física, verificada mediante prova de 

condicionamento físico. 
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§ 5° - O curso de formação a que se refere o inciso VI do "caput" 

deste artigo ocorrerá em horário integral, terá grade curricular própria 
e duração definida em regulamento e contemplará noções de direitos 
humanos e de Direito Penal. 

§ 6° - Os selecionados e inscritos no curso de formação técnico-
profissional receberão uma bolsa no valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento básico correspondente à faixa de 
vencimento 1 - Grau A. 

§ 7° - O candidato será reprovado no curso de formação técnico-
profissional nas seguintes hipóteses: 

a) não obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento total do 
curso; 

b) ser reprovado em três ou mais disciplinas da grade curricular do 
curso. 

Art. 9° - A Escola de Justiça e Cidadania passa a denominar- se 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. 

Parágrafo único - Cabe à Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar grade 
curricular própria, ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e 
qualificação necessários ao ingresso e desenvolvimento na carreira de 
que trata esta lei. 

Art. 1 O - Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo 
efetivo para grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da 
carreira a que pertencer. 

§ 1°- Os graus serão identificados por letras de "A" até "J". 
§ 2° - A progressão se dará a cada dois anos, desde que o servidor 

não tenha sofrido punição disciplinar no período e satisfaça os 
requisitos previstos nas alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 12 
desta lei. 

Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo de 
efetivo para cargo vago da classe imediatamente superior da carreira 
a que pertencer. 

Parágrafo único - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor 
preencher os seguintes requisitos: 

a) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
b) ter, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício no cargo; 
c) ser aprovado em avaliação de desempenho. 
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Art. 12 - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 12, 

parágrafo único, alínea "c", desta lei, observará os 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. 
§ 1° - Os critérios a que se refere este artigo e o sistema de 

avaliação de desempenho serão definidos em regulamento. 
§ 2° - A comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo 

Diretor do estabelecimento penal. 
Art. 13 - Fica criada a Comissão de Promoções, com a finalidade de 

analisar a promoção na carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário, com a seguinte composição: 

I - o Secretário de Estado de Defesa Social; 
li- o Subsecretário de Administração Penitenciária; 
111 - o Diretor da Superintendência de Segurança e Movimentação 

Penitenciária; 
IV - o Diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

Penitenciário; 
V - o Diretor da Superintendência de Assistência ao Sentenciado; 
VI - o Diretor da Superintendência de Coordenação da Guarda 

Penitenciária; 
VIl - dois representantes da entidade de classe dos Agentes 

Penitenciários. 
§ 1 o - A promoção do Agente de Segurança Penitenciário ocorrerá 

após a emissão de parecer favorável da Comissão de Promoções, 
observada a disponibilidade de cargos vagos e satisfeitos os 
requisitos previstos no art.12 desta lei. 
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§ 2° - A Comissão de Promoções será presidida pelo Secretário 

de Estado de Defesa Social, que, nas ausências e nos impedimentos, 
será substituído pelo Subsecretário de Administração Penitenciária. 

§ 3° - As normas de funcionamento da Comissão serão fixadas em 
regimento interno, aprovado por resolução do Secretário de Estado de 
Defesa Social. 

Art. 14 - A composição quantitativa das classes da carreira de 
Agente de Segurança Penitenciário é a constante no Anexo I desta lei. 

Ar:t. 15 - A jornada de trabalho dos servidores da carreira de Agente 
de Segurança Penitenciário é de oito horas diárias. 

Parágrafo único - A jornada a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento. 

Art. 16 - A tabela de vencimento das classes de cargo de Agente de 
Segurança Penitenciário é a constante no Anexo 11 desta lei. 

Art. 17 - Os servidores ocupantes de cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei n° 13.720, de 
27 de setembro de 2000, lotados e em exercício em estabelecimento 
penal da Subsecretaria de Administração Penitenciária, serão 
posicionados, excepcionalmente, no Grau A, no nível correspondente 
da Classe de Agente de Segurança Penitenciário da tabela constante 
no Anexo 11 desta lei. 

§ 1 o - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo somente 
poderá evoluir na carreira após a formação em ensino médio e a 
aprovação no curso de formação técnico-profissional previsto no art. 
9°, inciso VI, desta lei. 

§ 2° - A absorção de que trata o "caput" deste artigo não acarretará 
redução da remuneração recebida pelo servidor na data de publicação 
desta lei. 

§ 3° - Se o valor da remuneração atual do servidor, excluídos os 
adicionais de tempo de serviço, for superior ao valor da faixa de 
vencimento correspondente à classe de Agente de Segurança 
Penitenciário I, Grau A, decorrente do posicionamento a que se refere 
o "caput" deste artigo, acrescido da Gratificação de Agente de 
Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a 
diferença passará a integrar a composição remuneratória do servidor 
a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita 
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores 
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§ 4° - A classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário a 
que se refere o "caput" deste artigo constará na ficha funcional do 
servidor dela integrante e extinguir-se-á com a vacância, não se 
confundindo com a carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
criada por esta lei. 

§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se aos detentores de função 
pública de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere a Lei no 
10.254, de 20 de julho de 1990. 

§ 6° - Os servidores a que se refere este artigo, poderão utili2:a.r 0 
tempo anterior à publicação desta lei para fins do primeiro ato de 
desenvolvimento na carreira, após ser atendida a exigência contida. no 
§ 1 o deste artigo. 

Capítulo VI 
Disposições Finais 

Art. 18 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação 
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito 
suplementar no valor de R$238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil 
reais), observado o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 
de março de 1964. 

Art. 19 - Aos ocupantes dos cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário de que trata esta lei, não se aplicam o art. 1°, 
parágrafo único, e os incisos I, 11, 111 e IV da Lei no 11.717, de 27 de 
dezembro de 1994, o art. 1 O e o inciso 11 do art. 13 da Lei Delegada no 
38, de 26 de setembro de 1997. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

art. 4° da Lei no 13.955, de 20 de julho de 2001. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 14 da Lei n o , de de de 2003) 
Secretaria de Estado de Defesa Social 

Quadro da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 12.7.2003 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 16 da Lei n° ,de de de 2003) 

Tabela de Vencimento da Classe de Agente de Segurança 
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Penitenciário: 
Carga Horária: 40 Horas 

Carga Horária: 40 HORAS 

*-O Quadro do Anexo li foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 12.7.2003. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

1245 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/7/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Maria Aparecida Ximenes Carneiro, ocorrido nesta Capital, em 
5/7/2003. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2003 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 57, DE 15 DE JULHO DE 2003 

Altera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revoga os §§ 1 o e 2° do 
art. 32 da Constituição do Estado e acrescenta os arts. 112 a 121 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

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 - O § 11 do art. 14 da Constituição do Estado fica acrescido 
do seguinte inciso V: 

"Art. 14 - ( ... ) 
§11-( ... ) 
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de 

provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os 
valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as 
unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de 
despesa.". 

Art. 2° - Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do 
Estado passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25 - ( ... ) 
111 - a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de 

saúde com profissões regulamentadas. 
( ... ) 
Art. 39 - ( ... ) 
§ 11 -Aplica-se ao militar o disposto nos§§ 1°, 2°, 3°, 4°, soe 6° do 

art. 31 e nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta Constituição e nos 
incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7o da Constituição da 
República. 

( ... ) 
Art. 125- ( ... ) 
I - ( ... ) 
e) os direitos previstos no art. r, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da 

Constituição da República; no§ 4° e no inciso I do§ 6° do art. 31 e no 
§ so do art. 36 desta Constituição; 

( ... ) 

1.----~-------l 



1247 
Art. 290- ( ... ) 
I- a férias-prêmio em dobro, em relação às previstas no art. 31, § 4°, 

desta Constituição, se integrante do Quadro de Magistério; 
11 - a gratificação calculada sobre seu vencimento básico 

incorporável à remuneração.". ' 
Art. 3° - O art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

redação que segue: 
"Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos 
previstos no art. 7°, 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 
da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por 
produtividade e o adicional de desempenho. 

§ 1 o - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por 
produtividade a que se refere o "caput" deste artigo, o qual não se 
incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e 
pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de 
previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 

§ 2° - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor 
variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao 
detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

§ 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras será 
adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o 
sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, 
podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. 

§ 4 o - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três 
meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 5° - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, 
para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, 
obedecerá a regras especiais. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a: 
I - assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou ao 

companheiro e aos dependentes; 
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. , 
ii. 

) 

1248 
11 _ assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos 

dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade; 
111 - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas. 
Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 112, 113, 
114,115,116,117,118,119,120 e 121: 

"Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no 
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação 
desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional 
de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora 
para fins de aposentadoria. 

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 ao 
servidor público e ao militar 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 4 de junho de 1998 . 

Art. 113 - Ao servidor público estadual da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço 
público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta 
emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 
1 O% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico quando completar 
trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício 
necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual se 
incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 O% 
(dez por cento) sobre sua remuneração, quando completar trinta anos 
de serviço, ao servidor público de que trata o "caput" deste artigo que 
tenha implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a 
data de publicação da Emenda à Constituição da República no 19, de 
4 de junho de 1998. 

Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não 
gozadas: 

~------------~--------------
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I - para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio 

adquiridas até a data da publicação da Emenda à Constituição da 
República 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. 

Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação desta 
emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da 
lei, substituir pelo sistema de adicional de desempenho a que se 
refere o art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço 
que venham a ter direito a perceber. 

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de 
serviço ao servidor que, na data de publicação desta emenda à 
Constituição, seja detentor, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado de livre nomeação e exoneração, quando provido em outro 
cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até 
noventa dias, após a exoneração. 

Art. 116 - E vedada a percepção de acr_éscimo pecuniário em razão 
exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço 
público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o 
disposto nos §§ 3° e 5° do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, 
quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 

§ 1 o - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica 
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 
29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por 
motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço 
público estadual no prazo de noventa dias contados da data da 
exoneração. 

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o § 1 o, a base de 
cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos 
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 

§ 3° - Para fins do disposto no § 1 o, só serão computadas as férias-
prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio 
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Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas 
Gerais em exercício na data de publicação desta emenda. à 
Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão 
de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à 
percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio 
adquiridos e a adquirir. 

Art. 119 - Para fins de aposentadoria, é garantida a contagem 
proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de 

·magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal, estadual 
ou federal de ensino, até a data da publicação da Emenda. à 
Constituição da República no 20, de 16 de dezembro de 1998: 

I - ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado a 
ocupar cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa 
do exercício de docência, até a data do afastamento para o exercício 
desses cargos ou funções, e que não tenha completado vinte e cinco 
anos de efetivo exercício de magistério, se mulher, ou trinta anos, se 
homem, hipótese em que se sujeitarão à aposentadoria na regra 
geral; 

11 - ao Especialista da Educação, relativamente ao tempo em que 
exerceu o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei 
no 8.131' de 22 de dezembro de 1981' até 1 o de maio de 1990, data 
da publicação da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na 
ADIN-152, a qual suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, 
que: 

a) não tenha implementado o requisito temporal para se beneficiar 
da aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992; 

b) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992, com 
proventos proporcionais, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "c" ou 
"d", da Constituição do Estado; 

c) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro 
de 1992, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "a", da Constituição 
do Estado, por não contar trinta anos de efetivo exercício de 
magistério, se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher; , 

111 - ao servidor do Quadro do Magistério em exercício no Orgão 
Central da Secretaria de Estado de Educação, em Superintendência 
Regional de Ensino, em Núcleo do Programa Estadual de Alimentação 

L------3-----' 
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Escolar e em Unidades Estaduais de Ensino que tenha optado 
pelo Quadro Permanente, nos termos do art. 16 da Lei no 9.346, de 5 
de dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei no 9.381, de 18 de 
dezembro de 1986, relativamente ao período de magistério anterior à 
opção, e tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado, nos termos 
do art. 1 O da Lei no 9.592, de 14 de junho de 1988; 

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal 
distinto do de magistério. 

Art. 120 - Para fins do cálculo de adicionais, é assegurada ao 
servidor público estadual a contagem proporcional correspondente ao 
tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na 
rede pública municipal, estadual ou federal de ensino, na forma do 
artigo anterior, até a data da publicação desta emenda à Constituição. 

Art. 121 -Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público referentes a 
apostilamento em cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada. 

§ 1 o - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação 
vigente até a data de promulgação desta emenda à Constituição, a 
remuneração do cargo em comissão ou função gratificada que exerça 
nessa data, quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por 
penalidade ou quando se aposentar, ficando garantido, para esse fim, 
o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão ou 
função gratificada até data a ser fixada em lei. 

§ 2° - Os Poderes e órgãos a que se refere o "caput" deste artigo 
encaminharão, no prazo de sessenta dias contados da promulgação 
desta emenda à Constituição, projeto de lei contendo as regras de 
transição. 

§ 3° - Para o Poder ou órgão que não cumprir o prazo previsto no § 
2°, adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2004 como limite para 
contagem do tempo para efeito de apostilamento.". 

Art. 5° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 
até 31 de dezembro de 2003, os projetos de lei relativos aos planos de 
carreira dos servidores públicos civis do Poder Executivo em exercício 
na data de publicação desta emenda à Constituição e dos que 
ingressarem no serviço público estadual a partir dessa data. 

'----~--------~ 
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Art. 6° - Ficam revogados o art. 285 e os §§ 1 o e 2° do art. 32 da 

Constituição do Estado. 
Art. r - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 

2003. 
Deputado Mauri Torres - Presidente 
Deputado Rêmolo Aloise - 1 °-Vice-Presidente 
Deputado Adelmo Carneiro Leão- 2°-Vice-Presidente 
Deputado Dilzon Melo- 3°-Vice-Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário 
Deputado Pastor George - 3°-Secretário 

ATAS 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

10/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Luiz Fernando Faria 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 716/2003; encerramento da discussão; 
discursos dos Deputados Rogério Correia e Sebastião Helvécio; 
votação do Substitutivo no 1 , salvo emenda; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; aprovação - Encerramento. 

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 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 -
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Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair 
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião, Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Às 9h14min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Nos termos do edital de 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito a 

suspensão dos trabalhos por 5 minutos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vai suspender a reunião 
por 5 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

-..,__--~-------J 
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Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n: 

716/2003, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 9 
da Lei no 10.363, de 27/12/90, alterado pelo art. 11 da Lei no 10.745, 
de 25/5/92, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma ~o 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Administraçao 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no ~1' 
da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Fiscalizaçao 
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça, com ~ 
Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria encaminh.ar 
favoravelmente à aprovação do projeto porque a Emenda no 1 , feita 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, absorveu a 
principal emenda que tínhamos no Bloco PT-PCdoB apresentada ao 
projeto que é acrescer ao banco de horas 50% de sua duração. Isso 
significa que no banco de horas vai prevalecer aquilo que já é 
consagrado na Constituição como· hora extra. Se o servidor tem direito 
a receber, pela hora extra que faz, 50% a mais, também no banco de 
horas terá 50% a mais. Vamos encaminhar favorável à votação do 
Substitutivo no 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiç~a, 
acrescido dessa Emenda no 1, da Comissão de Fiscalizaçao 
Financeira e Orçamentária. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, quero registrar, 
mais uma vez, a participação importante da Assembléia na elaboração 
do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 716/2003. Tivemos a 
oportunidade de relatar, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, e essa subemenda a que o Deputado Rogério Correia 
alude é fruto do entendimento dos Deputados daquela Comissão, 
apoiados pelos Deputados desta Casa. 

Queremos dizer da satisfação de termos tido a oportunidade de 
relatar o Substitutivo n° 1 na Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orcamentária. Muito obrigado. 

Ó Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. 
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. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei !'lo 716/2003 na 
forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda no 1 . A Comissão de 
Administração Pública. 

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, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, EM 1°/7/2003 

Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Célio Moreira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, no 1 o turno, para as quais designou os relatores citados 
a seguir: Projetos de Lei n°s 678/2003 (Deputado Sargento 
Rodrigues); 311/2003 (Deputado Rogério Correia); 161 e 603/2003 
(Deputado Alberto Bejani). 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 n° 907/2003. Em seguida, é designado o 
Deputado Alberto Bejani para relatar o Requerimento no 917/2003, 
que é retirado de pauta por não cumprir pressupostos regimentais. 
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 Célio 

'-----0------~ 



.. 
·I' 

1256 
Moreira (2), em que pleiteia seja solicitádo à BHTRANS que 
realize estudos para mudança dos pontos finais de linhas de 
transporte coletivo situados em áreas com elevados índices de 
violência e criminalidade; e sejam solicitadas ao Secretário de Defesa 
Social informações sobre o déficit de vagas no sistema prisional e 
sobre a necessidade de pessoal para exercício de atividade policial 
nas Polícias Civil e Militar; Sargento Rodrigues (5), em que pleiteia 
seja solicitado ao Governador do Estado que releve, atenue ou anule 
a penalidade de exclusão imposta aos 22 policiais militares de Montes 
Claros que estiveram presentes na reunião da Comissão de Direitos 
Humanos do dia 28/5/2003; seja solicitado ao Governador do Estado 
que informações relativas aos Conselhos de Segurança Pública sejam 
incluídas nas campanhas publicitárias do Governo Estadual e nas 
contas da CEMIG e da COPASA-MG; seja realizada audiência pública 
para debater o Projeto de Lei n° 783/2003, que dispõe sobre a criação 
da Superintendência de Coordenação Penitenciária e da carreira de 
Agente Penitenciário, com os convidados que menciona; seja ouvida 
nesta reunião a Sarg. PM Ângela Santana Maia, sobre as 
perseguições que estaria sofrendo por parte do Comando do 28° 
BPM; e seja realizada reunião conjunta com as Comissões de Saúde 
e Direitos Humanos para discutir as denúncias apresentadas pela 
referida policial, com os convidados que menciona; e Alberto Bejani, 
em que solicita seja convidada a Sra. Silvana Nunes para prestar 
esclarecimentos sobre denúncias envolvendo o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano, 
Intermunicipal, Interestadual, Fretamento e Turismo de Juiz de Fora. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir a Sarg. PM Ângela 
Santana Maia, que é convidada a tomar assento no Plenarinho. Logo 
após, passa a palavra à convidada, para que faça suas denúncias. 
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 da convidada, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,. determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de julho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Albert~ Bejani - Biel Roc_tla. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE 
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REDAÇÃO, EM 4/7/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olívia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 
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 Laudelino 
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar 
pareceres em fase de redação final. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Proposta de Emenda à Constituição no 
20/2003, Projeto de Lei Complementar no 24/2003, Projetos de Lei nos 
17 e 715/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei 
Complementar n° 2/2003 e Projeto de Lei no 720/2003 (Deputado 
Djalma Diniz); Projetos de Lei nos 722 e 723/2003 (Deputado Doutor 
Ronaldo). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 20/2003, do Projeto de Lei Complementar 
n° 24/2003, dos Projetos de Lei n°s 17 e 715/2003 (relator: Deputado 
Laudelino Augusto); do Projeto de Lei Complementar no 2/2003 e do 
Projeto de Lei no 720/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz); dos 
Projetos de Lei n°s 722 e 723/2003 (relator: Deputado Doutor 
Ronaldo). 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, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo. 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 10/7/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, André Quintão, Ana Maria e Marília Campos, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Fábio Avelar, Weliton Prado, Biel Rocha e Laudelino Augusto. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio 
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 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 debater, com convidados, o Projeto de Lei no 
668/2003, do Governador do Estado, que institui o programa Primeiro 
Emprego no Estado de Minas Gerais. A Presidência registra a 
presença dos seguintes convidados: Deputado João Leite, Secretário 
Estadual de Desenvolvimento Social e Esportes; Carmem Rocha, 
Superintendente de Trabalho e Renda; Geraldo Sérgio Carneiro 
Santos, Delegado Substituto da Delegacia Regional do Trabalho em 
Minas Gerais; Roberto Rocha Tross, Superintendente Estadual de 
Juventude. O Deputado Célio Moreira concede a palavra ao Deputado 
André Quintão, autor do requerimento que motivou a reunião, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada dia 11/7/2003, às 1 O horas, com a 
finalidade de se apreciar o Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei 
no 668/2003, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - Alberto Pinto Coelho. 

ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 1 0/7/2003 
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, 
Dinis Pinheiro, José Henrique e Leonardo Ouintão, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Adalclever Lopes, Bonifácio Mourão, Chico Simões e Paulo Piau. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Jô Moraes, 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 
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: em 2° turno, Projetos de 
Lei Complementar n°s 26/2003, (Deputado Domingos Sávio); 27/2003, 
(Deputado Dinis Pinheiro), 28/2003 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 
Projeto de Lei n° 718/2003 (Deputado Domingos Sávio), e, em 1° 
turno, Projetos de Lei n°s 782 e 788/2003 (Deputado Carlos Pimenta) 
e 888/2003 (Deputado Leonardo Quintão). Passa-se à 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, 
é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que 
solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei 
Complementar n° n° 28 e os Projetos de Lei n°s 719 e 782/2003 sejam 
apreciados ao final. Após discussão e votação, são aprovados, cada 
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos 
Projetos de Lei Complementar nos 26/2003, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido em 1 o turno (relator: 
Deputado Domingos Sávio); 27/2003, que conclui pela aprovação da 
matéria na forma do vencido em 1 o turno (relator: Deputado Deputado 
Dinis Pinheiro); 28/2003, que conclui pela aprovação da matéria na 
forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1, e do Projeto de Lei 
no 718/2003, que conclui pela aprovação da matéria com as Emendas 
n°s 1 e 2 ao vencido em 1° turno (relator: Domingos Sávio); e pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 25/2003, 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1 , 
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 a 5, 7 e 8 e pela rejeição da 
Emenda no 6 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Domingos Sávio); e pela aprovação dos Projetos de Lei nos 
717/2003, que conclui pela aprovação da matéria com as Emendas 
n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3 a 8 (relator: 
Deputado Carlos Pimenta, em virtude de redistribuição); 719/2003, 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1 e 
pela rejeição da Emenda no 3, da Comissão de Constituição e Justiça; 
com a aprovação do substitutivo, ficam prejudicadas as Emendas nos 
1, 2 e 4 (relator: Deputado Domingos Sávio); 782/2003, que conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1 da Comissão 
de Segurança Pública; pela rejeição das Emendas n°s 1 , 2 e 4, da 
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Comissão de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade da 
Emenda no 3, da mesma Comissão e pela apresentação da Emenda 
no 5 ao Substitutivo no 1 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 788/2003, 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos 
Pimenta); e 884/2003, que conclui pela aprovação da matéria (relator: 
Deputado Leonardo quintão). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Chico Rafael - Leonardo Quintão. 
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 10/7/2003 
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Carlos Pimenta, Leonardo Quintão, (substituindo este 
ao Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do PDT), 
José Henrique e Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado Jayro 
Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência suspende a reunião 
para que as outras Comissões emitam os seus pareceres sobre os 
projetos previstos para esta reunião. Reabertos os trabalhos. Registra-
se· a presença dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Gil Pereira, 
Sebastião Helvécio, Chico Simões e Paulo Piau. O Presidente faz 
retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 668 e 721/2003 por não 
cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 1a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei Complementar no 25/2003 
na forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado Ermano Batista) e dos 
Projetos de Lei n°s 717/2003 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão 
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d Administração Pública (relator: Deputado Gil Pereira); 

7~ g/2003 na f?r':la do Sub~t!t~tivo no 1, da Comissão de 
Administração Publica,. e pe!a reJelç~o ~a Emenda no 3, da Comissão 
de constituição e Just1ça. F~~am pre!u?1cadas as. Emendas n°s 1, 2 e 
4 (relator: Deputado Sebast1~? Helve~1o). ~este mstante registra-se a 

resença do Deputado Rogeno Correia. Sao aprovados, ainda, no 1 o 
iurno, os Projetos de Lei nos 78~2~03 na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Segurança Publica, com a Emenda no 6; pela 
aprovação da Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
pela rejeição da~ E~.e~das nos 2 e 4, da ~omissão de Consti~uição e 
Justiça, pela preJUdiCialidade da Emenda n 3, da mesma Com1ssão, e 
pela aprovação da Emenda no 5, da Comissão de Administração 
pública, e 788/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissaõ de 
constituição e Justiça (relator: Deputado Gil Pereira). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, co.n~o~a os membro: da Comissão, para as próxim~s 
reuniões extraordmanas de amanha, 11/7/2003, as 1 O horas e as 
17h30min, determina a lavratura da ata e .encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões - José 

Henrique - Sebastião Helvécio. 
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 11/7/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Ana Maria e Alberto Pinto Coelho (substituindo este ao 
Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do PP), 
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 Ana Maria, 
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 suspende a reunião por tempo indeterminado. 
Às 14h1 Omin são reabertos os trabalhos com a presença dos 
Deputados Célio Moreira, Marília Campos e Alberto Pinto Coelho 
(substituindo este ao Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da 
Liderança do PP), membros da supracitada Comissão. Logo após, o 
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Presidente prorroga a reunião por duas horas. As 15h55min, são 
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Célio Moreira 
Ana Maria e Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Po; 
não cumprir pressupostos regimentais, a matéria da pauta deixa de 
ser apreciada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas nos 
dias 11/7, às 16 horas, e 14/7, às 14 e 16 horas, com a finalidade de 
se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei no 668/2003, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - Marília Campos. 

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
T~ABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 1117/2003 
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Ana Maria e Marília Campos, 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 Ana Maria, 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 
suspende a reunião por alguns minutos. Às 17h20min são reabertos 
os trabalhos com a presença dos Deputados Célio Moreira, Ana Maria 
e Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 668/2003, na forma do Substitutivo no 1, 
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária a ser realizada no dia 12/7, às 1 Oh30min, com a 
finalidade de se apreciar o parecer sobre emendas apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei n° 668/2003, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão - Marília 

Campos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 668/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 668/2003 
visa a instituir o Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais. 

Foram retiradas, em Plenário, as Emendas n°s 4 e 5. Aprovado no 
1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda n° 6, 
apresentada em Plenário, e a Subemenda n° 1 à Emenda no 3, a 
matéria retorna a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2° 
turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue 
anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, visa a 

instituir o Programa Primeiro Emprego, com prioridade para o 
atendimento de jovens, com idade entre 16 e 24 anos, em situação de 
vulnerabilidade social. Essa primazia está em consonância com o 
estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, que 
considera os cidadãos dessa faixa etária como portadores de direitos, 
que são merecedores de prioridade absoluta em sua efetivação, por 
se referirem a condições peculiares de desenvolvimento: a infância e 
a adolescência. O investimento na qualificação dos jovens para seu 
primeiro emprego constitui, pois, mais uma medida auxiliar na 
proteção integral dos adolescentes, tarefa que deve ser compartilhada 
pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

É por demais sabido que o flagelo do desemprego tem atingido, de 
forma mais contundente, a população com menor qualificação 
profissional e com menor escolaridade. Estudos do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - atestam que um 
dos elementos que mais comprometem a empregabilidade dos 
brasileiros é sua baixa escolaridade, visto que o acesso a postos de 
trabalho exige, cada vez mais, capacidades cognitivas avançadas. A 
proposição em tela ganha, então, maior relevo ao instituir mecanismos 
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freqüência escolar. 
O mercado de trabalho exige experiência profissional, e isso, na 

maioria das vezes, o jovem que procura sua primeira colocação hão 
pode oferecer. Esse condicionante tem agravado a situação de 
desemprego entre jovens, fazendo com que busquem a informalidade 
e que interrompam, precocemente, os estudos. Nota-se a estruturação 
de um círculo vicioso da desqualificação profissional, que compromete 
a empregabilidade e interrompe o investimento em escolarização. 0 
projeto de lei em pauta visa justamente a preparar os jovens para urna 
inserção mais qualificada no mercado de trabalho e, ainda, a 
interromper esse círculo vicioso, por meio do estágio remunerado. 
Esse estágio, além de cumprir uma missão pedagógica, deve ser 
entendido como uma estratégia de profissionalização, integrante do 
processo de ensino-aprendizagem. 

Na audiência pública realizada pela Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social para subsidiar seus pareceres, ficou 
patente a preocupação de seus membros com a precarização do 
trabalho. As alterações promovidas no mundo do trabalho na última 
década têm lançado contingentes cada vez maiores de trabalhadores 
de baixa qualificação na informalidade ou em condições precárias de 
contratação. O Projeto de Lei no 668/2003, na forma como foi 
aprovado no 1 o turno, busca resguardar os trabalhadores das 
empresas e entidades participantes do Programa que institui, 
definindo a quantidade de contratação de jovens estagiários, 
mecanismo que visa a impedir a substituição da mão-de-obra já 
empregada por estagiários. 

Concluímos, assim, que a proposição se reveste de elevado caráter 
social para os destinos da população do Estado, especialmente a 
população jovem. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

668/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Ana Maria - André Quintão -

Marília Campos. 
Redação do Vencido em 1 o Turno 
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PROJETO DE LEI No 668/2003 

Institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Primeiro Emprego, que será 

implementado com observação das seguintes diretrizes: 
I - articulação com os programas federal, municipal e de iniciativa 

privada; 
11 - prioridade para o segmento de jovens em situação de risco 

social, em especial das regiões com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH- do Estado; 

111 - potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do 
Estado, por meio de instrumentos de incentivo fiscal e creditício às 
empresas participantes do Programa; 

IV - promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho e de 
sua escolarização; 

V - estímulo ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho, das 
microempresas, das pequenas e médias empresas, bem como das 
propriedades do setor rural, das entidades sem fins lucrativos e dos 
profissionais liberais ou autônomos; 

VI - fortalecimento da participação da sociedade no processo de 
formulação de políticas e ações de geração de trabalho e de renda no 
Estado. 

Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego deverá considerar, em sua 
execução, entre outros, projetos de: 

I - criação de centros públicos de promoção do trabalho, como forma 
de acesso dos jovens aos serviços e benefícios oferecidos ao 
trabalhador; 

11 - institucionalização de competências básicas do trabalhador, 
como período preparatório à iniciação ao trabalho; 

111 - estágio remunerado; 
IV - aprendizagem, nos termos da legislação federal em vigor. 
Parágrafo único - Os projetos do Programa Primeiro Emprego serão 

implementados em articulação e de forma integrada com os 
municípios e o Governo Federal, observada a legislação pertinente. 

Art. 3° - O projeto de estágio remunerado deverá observar as 
seguintes premissas: 

I - comprovação do vínculo de escolaridade do jovem, em nível 
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médio ou superior; 

11 - carga horária de quatro horas diárias; 
111 - remuneração equivalente ao salário mínimo, proporcional à 

jornada de trabalho; 
IV - cadastro dos interessados no órgão público gestor do projeto, 

conforme critérios de carência social, para encaminhamento às 
empresas contribuintes do ICMS que aderirem ao projeto; 

V - comprovação, por parte da empresa ou entidade contratante, da 
não-redução de postos de trabalho durante os três meses que 
antecederem sua habilitação ao Programa e compromisso de manter, 
pelo período mínimo de doze meses, os postos de trabalho de que 
dispuser; 

VI - limite para contratação de jovens, que consistirá no percentual 
máximo correspondente a 20% (vinte por cento) da mão-de-obra da 
empresa ou entidade, sendo que as que contarem com até quatro 
empregados poderão contratar um estagiário; 

VIl - instituição de sistema de ressarcimento de dois terços do custo 
de cada estagiário, pelo Estado e pelo município que venha a aderir 
ao projeto, para as empresas contribuintes do ICMS, observado o 
limite desse valor, conforme estabelecido em regulamento; 

VIII- observância das disposições legais sobre estágio remunerado; 
IX - contratação de jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, salvo 

disposição em contrário da lei; 
X - obediência da ordem cronológica de inscrição para o 

encaminhamento dos jovens às empresas, respeitadas as prioridades 
para preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei; 

XI - vedação da contratação de jovens que sejam parentes, ainda 
que por afinidade, até o terceiro grau, dos empregadores, sócios das 
empresas ou dirigentes das entidades contratantes; 

XII - duração não inferior a doze meses do contrato de estágio, 
prorrogável por uma única vez; 

XIII - o estagiário, durante o período de vigência do contrato, deverá 
estar segurado contra acidentes pessoais, de acordo com a legislação 
vigente. 

Parágrafo único - Fica vedada a utilização de recursos do Programa 
Nacional de Primeiro Emprego no desenvolvimento do projeto de que 
trata este artigo. 
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Art. 4° - Fica instituído Grupo Técnico responsável pela 

coordenação do Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais, com a 
seguinte composição: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes, que será seu Coordenador Geral; 

11 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão; 
IV - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
VIl - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia; 
VIII - um representante da Associação Mineira de Municípios- AMM 

IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Parágrafo único - Os membros do Grupo Técnico serão designados 
por ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, por indicação dos demais Secretários de Estado, do 
Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - e do 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 5°- Cabe ao Grupo Técnico a que se refere o art. 4°: 
I - instituir regras sobre o cadastro dos interessados no órgão gestor 

do Programa, para encaminhamento às empresas contribuintes do 
ICMS que aderirem ao projeto; 

11 - divulgar, mensalmente, a relação dos inscritos no Programa, bem 
como daqueles já encaminhados e aproveitados pelas empresas; 

111 - instituir critérios para substituir o jovem participante dos projetos 
do Programa; 

IV - buscar a colaboração dos municípios; 
V -fixar, no mês de março de cada ano, as diretrizes e metas anuais 

do Programa e apresentar relatório de acompanhamento da execução 
dos projetos do Programa no ano anterior. 

Parágrafo único - Para a fixação das metas e diretrizes a que se 
refere o inciso V, o Grupo Técnico deverá contar com a participação 
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obrigatória do Conselho Estadual de Trabálho, Emprego e Renda 
- CETER. 

Art. 6° - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), observado o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 7° - Esta lei será regulamentada por ato do Poder Executivo. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 717/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 717/2003 
objetiva disciplinar 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 dar outras providências. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração 
Pública opinou pela aprovação da proposição com as emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça e apresentou-lhe as Emendas n°s 
3 a 8. 

A proposição foi discutida e votada no Plenário, em 1 o turno, 
aprovando-se as emendas apresentadas. Agora, vem o projeto a esta 
Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 178 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame representa peça importante no conjunto de 

medidas legislativas que busca a reforma e a modernização do 
aparato estatal, notadamente do Poder Executivo. 

Estabelece regras relativas ao Acordo de Resultados a ser 
celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta e as autoridades que sobre eles tenham poder 
hierárquico ou de supervisão. Esse acordo deverá conter a 
especificação das metas a serem alcançadas, os prazos para 
cumprimento do avençado e os padrões de controle preestabelecidos. 
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Trata-se de inovação meritória na gestão dos órgãos e das 

entidades públicas, baseada no binômio autonomia e 
responsabilidade. O dirigente de órgão ou entidade públicos adquire, 
por um lado, relativa autonomia decisória e financeira; e, por outro, 
assume compromissos baseados em metas, nos termos do contrato 
previamente ajustado. 

Saliente-se que o governo não está obrigado a adotar o instituto 
disciplinado pela proposição em exame. O Poder Executivo avaliará 
que órgãos e entidades apresentam condições adequadas para a 
adoção do Acordo de Resultados. Contudo, esse Acordo será de 
grande importância para a sociedade e para o Poder Legislativo, que 
disporão de mais um instrumento de auxílio para a função 
fiscalizadora, na medida em que o mencionado instrumento bilateral 
define as metas que o órgão signatário deverá alcançar. 

Esta Comissão analisou cuidadosamente a proposição em primeiro 
turno, não havendo razão para mudanças de entendimento, salvo 
reparo de ordem material: a Emenda no 8 acrescentou a participação 
de "representante dos servidores do órgão ou entidade acordante" na 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Por evidente, a intenção 
da emenda é possibilitar a participação de servidores do órgão ou 
entidade acordada, uma vez que a participação do acordante já se 
encontra prevista no inciso I do art. 9°. Sendo assim, apresentamos a 
Emenda no 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

717/2003 na forma do vencido, com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao inciso IV do art. go a seguinte redação: 
"Art. 9°- ..................................... . 
IV - representante dos servidores do órgão ou entidade acordada.". 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Jô 

Moraes - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 717/2003 

Disciplina a avaliação de desempenho institucional, o Acordo de 
Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a 
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aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias 
com despesas correntes e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Esta lei disciplina, no âmbito do Poder Executivo, 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 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, aplicáveis unicamente aos 
órgãos e às entidades que mantenham fiel cumprimento do 
compromisso. 

§ 1 o - 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 administrativa ou entidade da 
administração direta ou indireta, subordinado hierarquicamente ou 
vinculado, responsável pela execução das ações necessárias para o 
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 

-

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



1271 
Resultados; 

V - público 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 
determinado lapso temporal expresso de forma tangível, mensurável e 
objetiva e, necessariamente, quantificável. 

§ 2° - 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. 3° - O Acordo de Resultados observará os princ1p1os de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade e economicidade. 

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 
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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 ao 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 
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 signatários, 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; 
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e 

XI - prazo de vigência, que não poderá ser superior a três anos. 
Seção 111 

Da Formalização 
Art. 6° - É condição para a assinatura do Acordo de Resultados o 

pronunciamento favorável da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG - sobre o pleno atendimento às 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 disponibilizados na página da Internet do acordante, 
do acordado e da SEPLAG no prazo máximo de vinte dias, contados a 
partir de sua assinatura, condição indispensável para sua eficácia. 

Art. 8° - A formulação de indicadores d~ desempenho, para efeito da 
avaliação das metas propostas, deverá considerar a eficiência dos 
processos finalísticos do acordado. 

Seção IV 
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; 
IV - representante dos servidores do órgão ou entidade acordante. 
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: 
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I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo 

acordado, considerando-se 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 abrangerão, 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 ofert~ o~ 
qualidade dos serviços prestados e as denúncias em relaçao a 
aplicação de recursos públicos e da atuação de seus agentes. . 

Art. 12 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação podera 
contar com o suporte técnico de especialistas externos nas áreas de 
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 
Comissão, 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 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 
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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 os 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; 
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 
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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 responsável por órgão ou entidade que tiver desempenho 
insatisfatório em: 

I - duas avaliações sucessivas do Acordo de Resultados; 
11 - três avaliações intercaladas em uma série de cinco avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados; 
111 - quatro avaliações intercaladas em uma série de dez avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados. 
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 à punição dos 
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 de controle interno deverão estabelecer 
mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial que levem em consideração os prazos e os 
indicadores de desempenho previstos nos Acordos de Resultados. 

Art. 26 - Para o alcance ou a 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% (dez por cento) 
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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, 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 
Federal no 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 
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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei 
Federal no 9.724, de 1° 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 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os órgãos ou 
as entidades poderão admitir empregados públicos, observados os 
seguintes critérios: 

I - investidura em emprego público, com observância do § 1 o do art. 
21 da Constituição Estadual, sob o regime jurídico do Decreto-Lei no 
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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 ausêhcia 
deste, do equivalente no Poder Executivo da administração estadua.l· 

' IV - previsão orçamentária de custeio correspondente. 
Art. 28 - Os servidores públicos, lotados nos órgãos e entidacfes 

com Acordo de Resultados firmado, permanecem submetidos à~ 
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: 

I - qualidade e produtividade; 
11 -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" deste artigo, 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. 

Art. 30 - Os recursos economizados serão apurados a cada 
exercício, com base na diferença em valores reais, entre o disponível 
para empenho e o orçamento efetivamente executado pelo órgão ou 
entidade, conforme o disposto no Acordo de Resultados. 

§ 1 o - Adicionalmente ao disposto no "caput" deste artigo, 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. 

'-----0----



1279 
§ 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" deste 
artigo 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" deste artigo serão 
descentralizados para execução nos órgãos e entidades após a 
apuração dos respectivos 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 1/3 (um terço) de seu montante/apurado. 

§ 1 o - Os recursos destinados pelo órgão ou entidade ao pagamento 
do prêmio de produtividade a que se refere este artigo, a ser pago em 
duas parcelas ou em parcela única, serão distribuídos entre os 
servidores da seguinte forma: 

I - 50% (cinqüenta por cento), proporcionalmente ao valor do 
vencimento de cada servidor, com base na pontuação obtida em 
avaliação individual de desempenho; 

11 - 50% (cinqüenta por cento), no mesmo valor para todos os 
servidores, no âmbito de cada órgão ou entidade. 

§ 2° - A unidade de que trata o inciso 11 do § 1 o 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 
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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 da referida lei, e verificar o cumprimento dos 
requisitos e limites previstos nesta lei para a sua aplicação. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 

Art. 35 - Enquanto houver déficit fiscal, os recursos orçamentários 
economizados na forma do art. 30 serão aplicados na proporção de 
50% (cinqüenta por cento) para amortização da dívida pública 
estadual e de 50% (cinqüenta por cento) para as atividades previstas 
no arts. 29 e 32 da Lei Delegada no 49, de 2003. 

Art. 36 - O disposto nesta lei será regulamentado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 37- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 788/2003 
objetiva alterar a composição da Junta de Programação Orçamentária 
e Financeira, de que trata o art. 2° da Lei no 10.473, de 5/6/91, 
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modificado pelo art. 1° da Lei Delegada no 97, de 29/1/2003, e dar 
outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, retoma a 
proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao seu 
mérito, agora no 2° turno, nos termos do art. 189 do Regimento 
Interno. 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em referência visa a modificar a composição da 

Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF -, a fim de 
adequá-la à reforma administrativa efetivada pelo Governador Aécio 
Neves, mediante leis delegadas precedidas de autorização desta 
Casa Legislativa. O projeto propõe a inclusão do Subsecretário de 
Gestão na Junta e a substituição do Diretor da Superintendência 
Central de Coordenação Geral pelo Diretor da Superintendência 
Central de Planejamento, para corrigir equívoco constante na 
mencionada lei delegada. 

O órgão colegiado objeto desta proposição integra a estrutura 
orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão 
sucessor da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN. Dispõe da prerrogativa de coordenar a elaboração, 
examinar e aprovar, em primeira instância, os projetos de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e de Plano Plurianual de Ação 
Governamental e a proposta orçamentária anual, entre outras 
competências especificadas no art. 4° da Lei no 10.473, de 1991. 

Por ocasião do exame da matéria no 1 o turno, destacamos que o 
assunto se enquadra no âmbito da competência discricionária do 
Governador do Estado e que o projeto em comento tem o escopo de 
sanar uma incoerência constante na Lei Delegada no 97, que, ao 
dispor sobre a nova composição do referido órgão colegiado, não 
inseriu o Subsecretário de Gestão entre seus componentes, além de 
ter cometido o equívoco de incluir na Junta o Diretor da 
Superintendência Central de Coordenação Geral, quando, na verdade, 
a autoridade adequada é o Diretor da Superintendência Central de 
Planejamento, em razão da natureza de suas atribuições. 

Dessa forma, ratificamos o posicionamento adotado anteriormente e 
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destacamos a conveniência e oportunidade da proposta do 
Governador do Estado. 

Entretanto, julgamos oportuna a apresentação da Emenda no 1 ao 
vencido, a qual tem o escopo de excluir da Junta o Subsecretário de 
Gestão. Isso porque já existem vários representantes da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Gestão no referido órgão colegiado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 788/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com a 
Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o inciso V do art. 2° de que trata o art. 1 o do projeto. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Jô 

Moraes - Sidinho do Ferrotaco - José Henrique. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 788/2003 

Altera o art. 2° da Lei no 10.473, de 5 de junho de 1991, que 
transfere a Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de 
Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 2° da Lei no 10.473, de 5 de junho de 1991, que 

transfere a Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de 
Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - Fica criada a Junta de Programação Orçamentária e 
Financeira, que funcionará sob a supervisão dos Secretários de 
Estado de Planejamento e Gestão e da Fazenda, com a seguinte 
composição: 

I - Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão, que a presidirá; 
11 - Secretário Adjunto da Fazenda; 
111 -Subsecretário do Tesouro Estadual; 
IV - Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 
V - Subsecretário de Gestão; 
VI - Diretor da Superintendência Central de Administração 

Financeira; 
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VIl - Diretor da Superintendência Central de Operações Oficiais 

de Crédito; 
VIII- Diretor da Superintendência Central de Contadoria Geral; 
IX - Diretor da Superintendência Central de Orçamento; 
X - Diretor da Superintendência Central de Planejamento; 
XI - Diretor da Superintendência Central de Administração e 

Pagamento de Pessoal.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 884/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 884/2003 
tem por escopo modificar o art. 4° da Lei Delegada no 28, de 28/8/85, 
que dispõe sobre o Conselho de Administração do Pessoal - CAP -, e 
dá outras providências. 

Aprovado no 1 o turno na forma original, o projeto retoma a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao seu mérito, agora no 2° 
turno, em conformidade com o disposto no art. 189 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem o objetivo de assegurar ao 

Presidente do Conselho de Administração do Pessoal - CAP - a 
competência para proferir voto ordinário em todos os julgamentos e, 
no caso de empate, voto extra de qualidade, devidamente escrito e 
fundamentado, além da prerrogativa de proferir decisões "ad 
referendum" nas hipóteses previstas no regimento interno do CAP. 

O ponto essencial da proposição refere-se à ampliação das 
atribuições do Presidente desse órgão público no exercício de suas 
atribuições institucionais, o qual passará a ter a prerrogativa de 
deliberar sobre todas as decisões emanadas dessa instância 
colegiada, além de proferir voto de qualidade, quando ocorrer empate 
no processo de votação. Por ocasião do exame da matéria no 1 o 
turno, destacamos que, tradicionalmente, aos presidentes de órgãos 
colegiados dos Poderes do Estado são asseguradas diversas 
atribuições, entre as quais a de exercer o direito de voto apenas no 
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caso de empate, na forma da lei e do regimento interno que 
disciplina o funcionamento da instituição. Todavia, existe uma 
pluralidade de órgãos colegiados cujas regras jurídicas, 
disciplinadoras de sua atuação, garantem ao Presidente o direito de 
voto em todas as circunstâncias, de modo a proporcionar uma 
participação mais efetiva e dinâmica nas atividades do órgão, como 
ocorre com as comissões permanentes da Assembléia Legislativa. 

Ora, a prerrogativa que ora se pretende atribuir ao Presidente do 
CAP resulta de sua condição de membro nato do órgão, cuja 
finalidade maior, como já foi dito, é propiciar uma atuação mais ampla 
do Procurador-Geral do Estado, compatível com a posição que ele 
ocupa no seio dessa instância administrativa. Trata-se, pois, de 
estender o dever-poder do Presidente do Conselho de Administração 
do Pessoal, com ênfase especial no dever de motivar e fundamentar 
as decisões proferidas, em atendimento ao princípio da motivação, 
que consta explicitamente no § 2° do art. 13 da Constituição do 
Estado. 

Dessa forma, ratificamos o posicionamento adotado no 1 o turno e 
realçamos a importância da inovação contida no projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 884/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003 . 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva - Jô Moraes - Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 25/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar no 25/2003, de autoria do 
Governador do Estado, que 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, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 3°- ( ... ) 
V - o notário, o registrador, o escrevente e o auxiliar admitido até 18 

de novembro de 1994 e não optante pela contratação segundo a 
legislação trabalhista, nos termos do art. 48 da Lei Federal no 8.935, 
de 18 de novembro de 1994; 

VI - o notário, o registrador, o escrevente e o auxiliar aposentado 
pelo Estado. 

( ... ) 
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. 29- ( ... ) 
( ... ) 
§ 2° - A contribuição do segurado de que trata o inciso V do art. 3° 

será calculada mediante a aplicação da alíquota de 11% sobre a 
remuneração que servirá de base para o cálculo de seus proventos, 
observada a entrância da comarca em que for lotado, nos termos do 

~-------------~--------------~ 
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§ 2° - A alíquota de contribuição patronal relativa ao segurado de 
que trata o inciso V do art. 3° será equivalente ao dobro da alíquota de 
contribuição prevista no§ 2° do art. 29. 

( ... ) 
Art. 47 - O servidor público em exercício em orgao 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 de qualquer dos Poderes ocupante 
de cargo de provimento em comissão em outro órgão da 
administração direta do Poder a que estiver vinculado. 

( ... ) 
Art. 50-( ... ) 
VIII - as contribuições previdenciárias dos segurados a que se 

referem os incisos V e VI do art. 3°; 
IX - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 

segurados a que se refere o inciso V do art. 3°. 
( ... ) 
§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VIl deste artigo as 

dotações orçamentárias previstas para pagamento de despesas com 
pessoal inativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - IPSEMG, cujo custo será de responsabilidade do 
Tesouro do Estado, por intermédio da Conta Financeira da 
Previdência - CONFIP, observado o disposto no inciso I do art. 39 
desta lei complementar. 

( ... ) 
Art. 60 ( ... ) 
( ... ) 
§ 3° - Aplica-se aos gestores, ordenadores de despesas e membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Fundo de 

1.----~-----' 
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Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG - o disposto 
no art. 8° da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

( ... ) 
Art. 80- Fica quitada 60% (sessenta por cento) da dívida do Tesouro 

do Estado para com o 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 - Para a quitação de sua dívida com o IPSEMG, nos termos 

do art. 80, o Tesouro do Estado 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 IPSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o "caput" deste artigo, observado o disposto nesta lei 
complementar. 

Art. 82 - Para a quitação de sua dívida com o IPSEMG, nos termos 
do art. 80, o Tesouro do Estado 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 prevista 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" deste artigo. 

( ... ) 
Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e 

odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos 
segurados referidos no art. 3° e aos servidores não titulares de cargo 

~---------------------------~--------------------------~ 
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efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes, 
observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em 
regulamento. 

§ 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 a 
R$30,00 (trinta reais), que serão reajustados nos mesmos índices do 
aumento geral concedido ao servidor público estadual. 

§ 2° - O piso mínimo de contribuição estabelecido no § 1 o 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 n° 20, de 15 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 acrescida de 1 ,6% (um 
vírgula seis por cento) da remuneração de contribuição ou dos 
proventos sobre o valor que exceder o limite de vinte vezes o valor do 
vencimento mínimo estadual. · 

§ 4°- O Tesouro do Estado contribuirá com a alíquota de 1,6% (um 
vírgula seis por cento) da remuneração do servidor, até o limite de 
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. 

§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" deste artigo será 
prestada pelo IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus 
dependentes, mediante a comprovação do desconto no contracheque 
do último mês recebido ou do pagamento da contribuição diretamente 
ao IPSEMG até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do 
regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 4°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8°- Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistência 
à saúde com instituições públicas estaduais. 

§ 9° - A prestação da assistência a que se refere o "caput" deste 
artigo fica limitada aos segurados mencionados nos arts. 3° e 79, bem 

L..------~-----' 
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como aos incluídos na forma do § 8° deste artigo, ficando 
facultado ao IPSEMG celebrar convênios de assistência à saúde com 
os municípios, mediante contribuição a ser calculada atuarialmente, 
garantia de adimplência e outras condições definidas em regulamento. 

§ 1 O - 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. 

§ 11 - Os que perderam a condição de dependente dos segurados, 
bem como os pais destes, poderão continuar com o direito à 
assistência referida no "caput" deste artigo, mediante opção formal, 
desde que já tenha ocorrido o 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, que serão reajustados nos mesmos índices do aumento 
geral concedido ao servidor público estadual. 

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 dos servidores 
municipais 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. 2° - Ficam mantidas as alíquotas de 8,3% (oito vírgula três por 
cento) e de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) para o custeio da 
previdência, respectivamente, para o servidor titular de cargo efetivo 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001 e para o inativo. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará a forma de pagamento 
das contribuições dos segurados de que tratam os incisos V e VI do 
art. 3° da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, relativas 
ao período transcorrido entre essa data e a publicação desta lei 
complementar. 

Art. 4° - O Poder Executivo republicará a Lei Complementar no 64, 
de 25 de março de 2002, com as alterações introduzidas por esta lei 

~-------------~--------------~ 
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complementar. 

Art. 5° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 
arts. 68, 72 e 77, os§§ 1° e 2° do art. 81, os§§ 1 o e 2° do art. 82 e o 
inciso 11 do art. 88 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 
2002, os arts. 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, 
custeados diretamente pelo Tesouro do Estado. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 26/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar no 26/2003, de autoria do 

Governador do Estado, que 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 providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa e a norma culta da língua, 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 COMPLEMENTAR No 26/2003 
Institui a avaliação periódica de desempenho individual, disciplina a 

perda de cargo público e de função pública por insuficiência de 
desempenho do servidor público estável e do detentor de função 
pública na Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~--------------------------~--------------------------~ 
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Art. 1 o - O servidor estável ocupante de cargo de provimento 

efetivo e o detentor de função pública, no âmbito da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, serão 
submetidos, anualmente, a avaliação de desempenho individual. 

Art. 2° - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 1 o 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, observados os 
seguintes critérios: 

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 - aproveitamento dos recursos e racionalização de processos; 
XI -capacidade de trabalho em equipe. 
§ 1 o - A aplicação dos critérios a que se refere o "caput" deste artigo 

e os sistemas de avaliação serão estabelecidos em regulamento. 
§ 2° - Do total de pontos da avaliação, no mínimo 60% (sessenta 

por cento) serão atribuídos em função dos critérios estabelecidos nos 
incisos I a V do "caput". 

§ 3° - Na avaliação de desempenho de que trata este artigo, serão 
adotados os seguintes conceitos: 

I - excelente - igual ou superior a 90% (noventa por cento) da 
pontuação máxima; 

11 - bom - igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior a 
90% (noventa por cento) da pontuação máxima; 

111- regular- igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) e inferior 
a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima; 

IV - insatisfatório - inferior a 50% (cinqüenta por cento) da 
pontuação máxima. 

§ 4 o - O órgão ou entidade dará ao servidor conhecimento prévio 
das normas, dos critérios e dos conceitos a serem utilizados na 
avaliação de desempenho de que trata esta lei complementar. 
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Art. 3° -A avaliação anual de desempenho a que se refere o art. 

2° será realizada por comissão de avaliação composta por, no 
mínimo, três e, no máximo, cinco servidores de nível hierárquico não 
inferior ao do avaliado, dos quais pelo menos dois contem, no mínimo, 
três anos de exercício em cargo efetivo no órgão ou entidade a que 
esteja vinculado o servidor avaliado. 

§ 1 o - A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente 
superior ao chefe imediato do servidor e terá como instância de 
homologação máxima os Secretários Adjuntos ou a autoridade a eles 
equivalente nos órgãos e entidades, dela dando-se ciência ao 
interessado. 

§ 2° - Na hipótese de avaliação de desempenho de servidor que 
desenvolve atividade exclusiva de Estado, a comissão de avaliação a 
que se refere o "caput" deste artigo será composta exclusivamente por 
servidores da mesma carreira ou categoria funcional do servidor 
avaliado. 

§ 3° - O conceito da avaliação anual será baseado exclusivamente 
na aferição dos critérios previstos nesta lei complementar, sendo 
obrigatória a indicação, no termo final de avaliação, dos fatos, das 
circunstâncias e dos demais elementos de convicção, bem como a 
anexação do relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e 
documentais, quando for o caso. 

Art. 4 o - 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. 

§ 1 o - Durante o processo de avaliação de desempenho, o servidor 
poderá manifestar-se, por escrito, sobre as condições de trabalho 
oferecidas pelo órgão ou entidade, as quais deverão ser levados em 
consideração pela Comissão, para atribuição do conceito. 

§ 2° - O processo de avaliação de desempenho poderá ser 
acompanhado por representante dos servidores, na forma de 
regulamento. 

§ 3° - Mediante solicitação do servidor, o sindicato poderá indicar 
um representante, para acompanhar o processo de avaliação. 

§ 4° - Caso não haja indicação do representante a que se refere o § 
3° ou na impossibilidade de seu comparecimento, a avaliação será 
realizada sem a sua presença. 
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§ 5° - O servidor ou detentor de função pública será notificado 

do conceito anual que lhe for atribuído, cabendo pedido de 
reconsideração, no prazo máximo de dez dias, à autoridade que tiver 
homologado a avaliação, a qual decidirá em igual prazo. 

§ 6° - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração, 
caberá, no prazo de dez dias, recurso hierárquico com efeito 
suspensivo à autoridade máxima do órgão ou entidade em que o 
servidor ou detentor de função pública estiver lotado, a qual será, 
nesta matéria, a última instância em via administrativa. 

Art. 5° - Serão arquivados em pasta ou base de dados individual, 
permitida a consulta pelo servidor ou detentor de função pública a 
qualquer tempo: 

I - os conceitos anuais atribuídos ao servidor ou detentor de função 
pública; 

11 - os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados; 
111- a indicação dos elementos de convicção e das provas dos fatos 

relatados na avaliação; 
IV- os recursos interpostos; 
V- as metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 
Art. 6° - Quando concluir pelo desempenho insatisfatório ou regular 

do servidor efetivo ou de detentor de função pública, o termo de 
avaliação anual incluirá o relato das deficiências identificadas e a 
indicação das medidas de correção necessárias. 

§ 1 o - Serão consideradas e atendidas as necessidades de 
capacitação e treinamento do servidor ou detentor de função pública 
cujo desempenho tenho sido considerado insatisfatório. 

§2° - Serão consideradas e priorizadas as necessidades de 
capacitação e treinamento do servidor ou detentor de função pública 
cujo desempenho tenha sido considerado regular. 

Art. 7° - O órgão ou a entidade da Administração Pública que 
disponha de capacidade operacional poderá adotar a periodicidade 
semestral para a avaliação de desempenho, salvo para fins de perda 
de cargo público ou função pública. 

Art. ao - O art. 249 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 249 - A pena de demissão será aplicada ao servidor que: 
I -acumular, ilegalmente, cargos, funções ou cargos com funções; 

~------------~------------~ 
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11 - incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não 

comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de trinta 
dias consecutivos ou mais de noventa dias não consecutivos em um 
ano; 

111 -aplicar indevidamente dinheiros públicos; 
IV - exercer a advocacia administrativa; 
V - receber em avaliação periódica de desempenho: 
a) dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório; 
b) três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 

cinco avaliações consecutivas; ou 
c) quatro conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 

dez avaliações consecutivas. 
Parágrafo único - Receberá conceito de desempenho insatisfatório 

o servidor cuja avaliação total, considerados todos os critérios de 
julgamento aplicáveis em cada caso, seja inferior a 50% (cinqüenta 
por cento) da pontuação máxima admitida.". 

Art. 9o - A autoridade responsável pela homologação da avaliação 
de desempenho verificará o resultado das avaliações anteriores para 
fins do disposto no inciso V do art. 249 da Lei no 869, de 5 de julho de 
1952, e informará à autoridade responsável pela demissão do servidor 
a atribuição do segundo conceito de desempenho insatisfatório 
sucessivo, do terceiro interpolado em cinco avaliações consecutivas 
ou do quarto interpolado em dez avaliações consecutivas. 

Art. 1 O - O servidor somente será demitido por desempenho 
insatisfatório após processo administrativo, na forma dos arts. 218 a 
243 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, em que lhe seja assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 11 - Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade a 
demissão de que trata esta lei, cabendo recurso com efeito 
suspensivo, no prazo de quinze dias, ao Conselho de Administração 
de Pessoal - CAP -, que decidirá em trinta dias e que será, nesta 
matéria, a última instância recursal em via administrativa. 

§ 1 o - Na hipótese de o processo administrativo decidir pela perda 
do cargo de servidor que desenvolve atividade exclusiva de Estado, o 
servidor será notificado da decisão antes da publicação do ato de 
demissão, sendo-lhe assegurado o direito de requerer reconsideração 
com efeito suspensivo, no prazo máximo de quinze dias, à autoridade 
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responsável pela demissão, que decidirá em igual prazo. 

§ 2° - Contra a decisão de que trata o § 1 o deste artigo, poderá ser 
interposto, no prazo de trinta dias, recurso com efeito suspensivo ao 
CAP, que decidirá em igual prazo e que será, nesta matéria, a última 
instância recursal em via administrativa. 

§ 3° - Para fins do disposto neste artigo, o presidente do CAP 
somente votará em caso de empate. 

Art. 12 - O ato de demissão será publicado, de forma resumida, no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, com menção ao cargo ou 
função, ao número de matrícula e à lotação do servidor ou detentor de 
função pública. 

Art. 13 - Esta lei complementar será regulamentada no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 14 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 27/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar no 27/2003, de autoria do 
Governador do Estado, que institui o Afastamento Voluntário 
Incentivado- AVI -, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido em 
1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 27/2003 
Institui o Afastamento Voluntário Incentivado - AVI -, no âmbito da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Poderá ser concedido Afastamento Voluntário Incentivado-

1.....----~--------1 
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AVI - ao servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função 
pública na Administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo, observado o limite de número de servidores por cargo ou 
carreira estabelecido em regulamento. 

Art. 2° - O AVI será concedido ou prorrogado pelo poder público no 
estrito interesse do serviço, vedada a criação de despesa para a 
Administração Pública em razão da substituição do servidor. 

§ 1 o - Os servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentores de 
função pública em AVI não perdem o vínculo com a Administração 
Pública estadual. 

§ 2° - O AVI será concedido pelos períodos de seis meses ou de 
dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, quantas vezes 
for necessário. 

§ 3° - A concessão do AVI e a sua prorrogação serão publicadas no 
órgão oficial dos Poderes do Estado pelo titular do órgão ou da 
entidade concedente. 

§ 4 o - Concedido o AVI ou a sua prorrogação na forma deste artigo, 
o servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública 
não poderá retornar ao exercício do seu cargo ou função até que seja 
cumprido todo o período de afastamento, salvo por interesse da 
administração. 

Art. 3° - 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 - Advocacia-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; 

VIl Oficial de Estabelecimento Carcerário, Auxiliar de 
Estabelecimento Carcerário e Analista de Estabelecimento Carcerário. 

Art. 4o - No período de AVI, o servidor não fará jus a sua 
remuneração mensal, ficando-lhe assegurados, a título de 
indenização, incentivos financeiros correspondentes aos seguintes 
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percentuais da remuneração mensal a que faria jus no exercício 
do cargo efetivo ou função pública: 

I - para o servidor que optar por seis meses de afastamento: 
a) 100% (cem por cento), em um único pagamento; ou 
b) 120% (cento e vinte por cento), em seis parcelas mensais de 20% 

(vinte por cento); 
11 - para o servidor que optar por dois anos de afastamento, 

pagamentos semestrais de: 
a) 160% (cento e sessenta por cento), no primeiro semestre de 

afastamento; 
b) 120% (cento e vinte por cento), no segundo semestre de 

afastamento; 
c) 100% (cem por cento), no terceiro semestre de afastamento; 
d) 60% (sessenta por cento), no quarto semestre de afastamento. 
Parágrafo único -O pagamento dos incentivos previsto no inciso 11 

deste artigo poderá ser efetuado em parcelas mensais, a critério do 
servidor. 

Art. 5°- Nos períodos de prorrogação do AVI, ficam assegurados ao 
servidor os seguintes incentivos financeiros, a título de indenização: 

I - para períodos de seis meses, os incentivos previstos no inciso I 
do "caput" ao art. 4°; 

11 - para períodos de dois anos, quatro parcelas semestrais 
correspondentes a 60% (sessenta por cento) da remuneração mensal 
a que faria jus no exercício do cargo efetivo ou função pública, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 4°. 

Art. 6° - Ao final do AVI, o servidor ocupante de cargo efetivo ou 
detentor de função pública poderá optar pelo retorno ao exercício de 
seu cargo ou de sua função, pela prorrogação do AVI ou pela 
exoneração indenizada. 

Parágrafo único - A indenização será paga na proporção de uma 
remuneração mensal a que faria jus no exercício do cargo efetivo ou 
da função pública por ano de efetivo exercício, ou fração contada em 
dias. 

Art. 7° - O tempo em que servidor estiver em gozo de AVI ou de sua 
prorrogação não será contado para fins de aposentadoria, pensões ou 
vantagens. 

Parágrafo único - A contribuição previdenciária oficial para fins de 
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pensão e aposentadoria não incidirá sobre o valor dos incentivos 
de que tratam os arts. 4 o e so, sendo facultado ao servidor em AVI 
contribuir para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG - exclusivamente para fins de assistência 
médica. ' 

Art. 8o - O servidor que for nomeado ou designado para o exercíc~o 
de cargo de provimento em comissão no âmbito da Administraçao 
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, 
do Ministério Público ou do Tribunal de Contas terá automaticamente 
can~e~a?a a concessão do afastamento, a partir da data da,posse,_ e 
restltUira o valor da indenização correspondente ao penado nao 
gozado. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 28/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar no 28/2003, de autoria do 
Governador do Estado, que disciplina 0 regime de emprego público do 
pessoal da Administração direta, autárquica e fundacional do Pode~ 
Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no1 ao vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI DE COMPLEMENTAR No 28/2003 
Disciplina o regime de emprego público na Administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A admissão de pessoal em regime de emprego público nos 

----------~----------~ 
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órgãos da Administração direta e nas entidades autárquicas e 
fundacionais do Poder Executivo do Estado rege-se pelo Decreto-Lei 
Federal no 5.452, de 1 o de maio de 1943, que aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT -, pelas normas trabalhistas pertinentes e 
pelas disposições desta lei. 

Art. 2° - A criação de empregos públicos no âmbito da Administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo fica restrita a 
atividades que requeiram força de trabalho temporária, periódica ou 
sazonal. 

Parágrafo único - Leis específicas disporão sobre a criação de 
empregos públicos nos termos deste artigo. 

Art. 3° - Não poderá ser submetido ao regime de emprego público: 
I - o servidor que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividade exclusiva de Estado, nos termos do art. 
4° desta lei; 

11 - o servidor ocupante de cargo público de provimento em 
comissão; 

111 - o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor 
de função pública na data de publicação das leis a que se refere o 
parágrafo único do art. 2°; 

IV - o agente que exerça atividade permanente em órgão da 
Administração Pública direta, ou entidade autárquica ou fundacional 
do Poder Executivo. 

Art. 4 o - Desenvolve atividade exclusiva de Estado, no âmbito da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o 
servidor integrante das carreiras de: 

I- Procurador do Estado; 
11 - Fiscal de Tributos e Receitas Estaduais da Secretaria de Estado 

da Fazenda; 
111 - Policial Civil; 
IV - Defensor Público; 
V - Policial Militar; 
VI - Bombeiro Militar. 
Parágrafo único - As carreiras não especificadas neste artigo que 

caracterizem o exercício exclusivo de funções de fiscalização ou de 
poder de polícia serão, mediante lei específica, consideradas 
integrantes das carreiras de atividades exclusivas de Estado. 
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Art. 5° - A contratação de pessoal para ocupar emprego público 

será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos 
conforme a natureza e a complexidade das atribuições. ' 

Parágrafo único - O edital do concurso público de que trata este 
artigo será amplamente divulgado e especificará a finalidade e as 
condições da contratação, o prazo de duração do contrato e a 
hipótese de sua prorrogação, quando houver. 

Art. 6° - O contrato de trabalho de que trata esta lei terá prazo 
determinado de até doze meses, prorrogável uma única vez por igual 
período, e somente será rescindido por ato unilateral da administração 
pública nas seguintes hipóteses: 

I - prática de ato de improbidade; 
11 - incontinência de conduta ou mau procedimento; 
111 -condenação criminal do empregado, transitada em julgado, caso 

não tenha havido suspensão da execução da pena; 
IV - negligência no desempenho das respectivas funções; 
V - embriaguez habitual ou em serviço; 
VI - violação de segredo do órgão ou entidade públicos; 
VIl - prática de ato de indisciplina ou de. insubordinação; 
VIII- abandono de emprego; 
IX - prática, no âmbito da instituição, de ato lesivo da honra ou da 

boa fama ou ofensa física contra qualquer pessoa, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 

X - prática de ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensa física 
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 de 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 - Terá desempenho considerado insatisfatório, para fins deste 

artigo, o empregado que não obtiver, pelo menos, 50% (cinqüenta por 
cento) dos pontos distribuídos em avaliação anual de desempenho, 
realizada nos termos de regulamento, com base nos seguintes 
critérios: 
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I - qualidade do trabalho; 
11 - produtividade; 
111 - iniciativa; 
IV - presteza; 
V - assiduidade; 
VI - pontualidade; 
VIl - aproveitamento em programa de capacitação; 
VIII- capacidade para administrar bem o tempo; 
IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 
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X - contribuição para a redução de despesas e a racionalização dos 
processos; 

XI - capacidade de trabalho em equipe. 
§ 2° - Na rescisão do contrato de trabalho, fica assegurado ao 

empregado público o contraditório e a ampla defesa. 
§ 3° - Não se obrigam à observância do disposto neste artigo os 

contratos de pessoal decorrentes exclusivamente da autonomia 
gerencial de que trata o § 1 O do art. 14 da Constituição do Estado. 

Art. 7° - O empregado público contribuirá para o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
para fins exclusivos de assistência médica e hospitalar, em percentual 
igual ao dos ocupantes de cargo público. 

Art. 8° - O gerenciamento dos contratos de que trata esta lei é de 
responsabilidade do dirigente do órgão ou entidade em que forem 
realizados, cabendo-lhe zelar pelo efetivo cumprimento dos prazos 
neles previstos. 

Parágrafo único - Na hipótese de prorrogação ilegal do contrato, o 
dirigente será responsabilizado civil e criminalmente. 

Art. 9o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 48/2003 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003, de autoria do 
Governador do Estado, que altera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e 
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revoga os §§ 1 o e 2° do art. 32 da Constituição do Estado e 
acrescenta os arts. 112 a 121 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT -, foi aprovada no 2° turno, com as Emendas nos 
1 a 6 ao vencido no 1 o turno. 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 48/2003 
Altera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revoga os §§ 1 o e 2° do 

art. 32 da Constituição do Estado e acrescenta os arts. 112 a 121 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O § 11 do art. 14 da Constituição do Estado fica acrescido 

do seguinte inciso V: 
"Art. 14- ( ... ) 
§ 11 - ( ... ) 
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de 

provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os 
valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as 
unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de 
despesa.". 

Art. 2° - Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do 
Estado passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25- ( ... ) 
111 - a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de 

saúde com profissões regulamentadas. 
( ... ) 
Art. 39 - ( ... ) 
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1 o, 2°, 3°, 4 o, 5°, e 6° do 

art. 31 e nos §§ 4°, 5o, 6° e 7° do art. 36 desta Constituição e nos 
incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. r da Constituição da 
República. 

( ... ) 
Art. 125 - ( ... ) 
I - ( ... ) 
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e) os direitos previstos no art. r, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da 

Constituição da República; no§ 4° e no inciso I do§ 6° 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°, 

desta Constituição, se integrante do Quadro de Magistério; 
11 - a gratificação calculada sobre seu vencimento básico, 

incorporável à remuneração.". 
Art. 3° - O art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

redação que segue: 
"Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos 
previstos no art. r, 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 
da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por 
produtividade e o adicional de desempenho.; 

§ 1 o - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por 
produtividade a que se refere o "caput" deste artigo, o qual não se 
incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e 
pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de 
previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 

§ 2° - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor 
variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao 
detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

§ · 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras será 
adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o 
sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, 
podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. 

§ 4 o - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três 
meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 5° - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, 
para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, 
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obedecerá a regras especiais. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a: 
I - assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou ao 

companheiro e aos dependentes; 
11 - assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos 

dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade; 
111 - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas. 
Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. arts. 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121: 

"Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no 
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação 
desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional 
de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora 
para fins de aposentadoria. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 0% 
(dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público ao 
servidor público e ao militar 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 4 de junho de 1998. 

Art. 113 - Ao servidor público estadual da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço 
público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta 
emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 
10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico quando completar 
trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício 
necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual se 
incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 O% 
(dez por cento) sobre sua remuneração, quando completar trinta anos 
de serviço, ao servidor público de que trata o "caput" deste artigo que 
tenha implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a 
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data de publicação da Emenda à Constituição da República no 19, 
de 4 de junho de 1998. 

Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não 
gozadas: 

I - para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio 
adquiridas até a data da publicação da Emenda à Constituição da 
República 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. 

Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação desta 
emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da 
lei, substituir pelo sistema de adicional de desempenho a que se 
refere o art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço 
que venham a ter direito a perceber. 

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de 
serviço ao servidor que, na data de publicação desta emenda à 
Constituição, seja detentor, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado de livre nomeação e exoneração, quando provido em outro 
cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até 
noventa dias, após a exoneração. 

Art. 116 - E vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão 
exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço 
público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o 
disposto nos §§ 3° e 5° do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 da 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, 
quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 

§ 1 o - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica 
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 
29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por 
motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço 
público estadual no prazo de noventa dias contados da data da 
exoneração. 

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o § 1 o, a base de 
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cálculo será a média ponderada dos véncimentos dos cargos 
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 

§ 3° - Para fins do disposto no § 1 o, só serão computadas as férias-
prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio 
Poder em que houver ocorrido a exoneração. 

Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas 
Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à 
Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão 
de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à 
percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio 
adquiridos e a adquirir. 

Art. 119 - Para fins de aposentadoria, é garantida a contagem 
proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de 
magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal, estadual 
ou federal de ensino, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 16 de dezembro de 1998: 

I - ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado a 
ocupar cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa 
do exercício de docência, até a data do afastamento para o exercício 
desses cargos ou funções, e que não tenha completado vinte e cinco 
anos de efetivo exercício de magistério, se mulher, ou trinta anos, se 
homem, hipótese em que se sujeitarão à aposentadoria na regra 
geral; 

11 - ao Especialista da Educação, relativamente ao tempo em que 
exerceu o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei 
no 8.131' de 22 de dezembro de 1981' até 1 o de maio de 1990, data 
da publicação da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na 
ADIN-152, a qual suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, 
que: 

a) não tenha implementado o requisito temporal para se beneficiar 
da aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992; 

b) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992, com 
proventos proporcionais, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "c" ou 
"d", da Constituição do Estado; 

c) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro 
de 1992, nos termos do art. 36, inciso 111, alínea "a", da Constituição 
do Estado, por não contar trinta anos de efetivo exercício de 

--
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magistério, se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher; 

111 - ao servidor do Quadro do Magistério em exercício no Órgão 
Central da Secretaria de Estado da Educação, em Superintendência 
Regional de Ensino, em Núcleo do Programa Estadual de Alimentação 
Escolar e em Unidades Estaduais de Ensino que tenha optado pelo 
Quadro Permanente, nos termos do art. 16 da Lei no 9.346, de 5 de 
dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei no 9. 381, de 18 de dezembro 
de 1986, relativamente ao período de magistério anterior à opção, e 
tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do art. 
1 O da Lei no 9.592, de 14 de junho de 1988; 

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal 
distinto do de magistério. 

Art. 120 - Para fins do cálculo de adicionais, é assegurada ao 
servidor público estadual a contagem proporcional correspondente ao 
tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na 
rede pública municipal, estadual ou federal de ensino, na forma do 
artigo anterior, até a data da publicação desta emenda à Constituição. 

Art. 121 - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público referentes a 
apostilamento em cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada. 

§ 1 o - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação 
vigente até a data de promulgação desta emenda à Constituição, a 
remuneração do cargo em comissão ou função gratificada que exerça 
nessa data, quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por 
penalidade ou quando se aposentar, ficando garantido, para esse fim, 
o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão ou 
função gratificada até data a ser fixada em lei. 

§ 2° - Os Poderes e órgãos a que se refere o "caput" deste artigo 
encaminharão, no prazo de sessenta dias contados da promulgação 
desta emenda à Constituição, projeto de lei contendo as regras de 
transição. 

§ 3o - Para o Poder ou órgão que não cumprir o prazo previsto no § 
2°, adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2004 como limite para 
contagem do tempo para efeito de apostilamento.". 

Art. 5o - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 
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até 31 de dezembro de 2003, os projetos de lei relativos aos 
planos de carreira dos servidores públicos civis do Poder Executivo 
em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição e 
dos que ingressarem no serviço público estadual a partir dessa data. 

Art. 6° - Ficam revogados o art. 285 e os §§ 1 o e 2° do art. 32 da 
Constituição do Estado. 

Art. r - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 
S~la das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 716/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 716/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que altera a redação 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, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 716/2003 
Altera o art. go da Lei no 1 0.363, de 27 de dezembro de 1990, que 

dispõe sobre o ajustamento dos símbolos e níveis de vencimento e 
dos proventos do pessoal civil do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os §§ 1°, 2° e 3° 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, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando 
revogados seus§§ 4° e 5°: 

"Art. 9°- { ... ) 
§ 1 o - A realização individual de serviço no regime de trabalho de 

que trata o "caput" deste artigo fica limitada ao máximo de cinqüenta 
horas mensais. 
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§ 2° - O valor da hora de trabalho realizado no regime de que 

trata o "caput" deste artigo será equivalente ao da hora normal de 
trabalho acrescido de 50% (cinqüenta por cento) ou poderá ser 
compensado, a critério da Administração Pública, por meio de crédito 
no banco de horas, com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre a duração do trabalho, nos termos de regulamento. 

§ 3° - O limite a que se refere o § 1 o deste artigo poderá ser 
ampliado com autorização expressa do Governador do Estado, 
mediante justificativa do Secretário de Estado ou do dirigente da 
entidade.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará o disposto no art. go da 
Lei no 10.363, de 27 de dezembro de 1990, com a redação dada por 
esta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 718/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 718/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que institui o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo, foi aprovado no 2° turno com as Emendas nos 1 e 2 ao 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 718/2003 
Institui o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito da Administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Adicional de 
Desempenho- ADE -, devido mensalmente, nos termos desta lei, aos 

~--------------------------~--------------------------~ 
--,~ 



1310 
ocupantes de cargo efetivo e aos detentores de função pública. 

Art. 2° - No cálculo do ADE, cujo valor será de, no máximo, 70% 
(setenta por cento) do vencimento básico do servidor, respeitado o 
disposto no art. 3°, serão observados os seguintes critérios: 
I- até 40% (quarenta por cento) corresponderão ao atingimento das 

metas institucionais definidas na forma da lei; 
11 -até 50% (cinqüenta por cento) corresponderão ao desempenho 

do servidor, com base na avaliação anual de desempenho do período 
anterior, realizada de acordo com os critérios estabelecidos em lei; 

111 - até 1 O % (dez por cento) corresponderão à formação e ao 
aperfeiçoamento individual do servidor. 

Art. 3° - O Poder Executivo divulgará, anualmente: 
I - o montante estimado de recursos disponíveis para pagamento do 

ADE no período seguinte, de acordo com a política remuneratória do 
Serviço Público Estadual, na forma da lei; 

11 - o montante de recursos necessários para pagamento integral do 
A DE. 

§ 1 o - O valor do ADE a ser pago a cada servidor, válido para o 
período de um ano, será calculado em função da relação entre o 
montante de recursos disponíveis e o montante de recursos 
necessários, multiplicada pelo valor do ADE calculado na forma do art. 
20. 

§ 2° - Caso as avaliações de desempenho não ocorram dentro do 
prazo previsto, o valor do ADE devido mensalmente será o apurado 
no período anterior, ajustado ao montante de recursos disponíveis 
para o período, devendo as eventuais diferenças ser compensadas 
após a conclusão do processo de avaliação. 

§ 3° - O montante estimado de recursos disponíveis para cada 
exercício não poderá ser inferior ao alocado no exercício anterior. 

§ 4° - Nos órgãos ou entidades que disponham de capacidade 
operacional para realizar semestralmente avaliação de desempenho 
individual, o valor do ADE a ser pago a cada servidor será válido para 
o período de seis meses, observado o disposto neste artigo. 

Art. 4°- No cálculo do ADE dos membros da Polícia Civil, da Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, serão observadas as 
características e peculiaridades das respectivas atividades, constantes 
de suas leis orgânicas. 
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Art. 5° - Para fins de incorporação aos proventos da 

aposentadoria ou às pensões, o ADE será calculado pela média 
aritmética dos sessenta meses anteriores à aposentadoria ou 
instituição da pensão e somente será devido se percebido pelo prazo 
mínimo estabelecido no parágrafo único do art. r da Lei 
Complementar no 64, de 25 de março de 2002. 

Art. 6° - Os servidores e militares na ativa somente poderão optar 
pelo ADE em substituição às vantagens por tempo de serviço que 
venham a ter direito a perceber após a regulamentação desta lei. 

Parágrafo único - O somatório de percentuais do ADE e de 
adicionais por tempo de serviço em decorrência de cinco ou trinta 
anos de efetivo exercício não poderá exceder a 90% (noventa por 
cento) do vencimento básico do cargo do servidor. 

Art. r - Não faz jus ao ADE de que trata esta lei o servidor que 
perceber adicional ou gratificação de estímulo à produção individual 
ou institucional, disciplinados em leis específicas. 

Art. ao - Não se exigirá dos Administradores Públicos I nomeados 
até 31 de dezembro de 1998, quando da primeira promoção a partir 
da vigência desta lei, o preenchimento dos requisitos previstos nos 
incisos I e 11 do "caput" do art. 10 da Lei n.o 13.085, de 31 de 
dezembro de 1998. 

Parágrafo único - O processo de promoção dos servidores 
integrantes da Carreira de Administrador Público será implementado 
gradualmente, nos termos do regulamento. 

Art. 9°- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 719/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 719/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 1972; a Lei no 
6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 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 art. 5o da Lei no 10.945, de 27 
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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, foi aprovado no 2° turno com as Emendas nos 1 e 2 ao 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 719/2003 
Revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 1972; o art. 1 O 

da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 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 art. 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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam revogados o art. 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho 

de 1972; o art. 1 O da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 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 art. 5o 
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 efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração 
do cargo em comissão exercido, nos termos da legislação vigente até 
a data de publicação desta lei, quando dele for exonerado sem ser a 
pedido ou por penalidade, ou quando for aposentado, ficando 
garantida, para este fim a contagem do tempo de exercício no referido 
cargo de provimento em comissão até 29 de fevereiro de 2004. 

§ 2° - Remuneração, para os efeitos desta lei, é o vencimento 
acrescido das gratificações inerentes ao exercício do cargo. 

§ 3° - A remuneração do servidor será recomposta nos termos da 
estrutura de vencimento de seu cargo efetivo, seus respectivos 
adicionais e as demais vantagens pecuniárias a que teria direito. 

§ 4°- A diferença entre a remuneração percebida nos termos do § 
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1 o e a remuneração do cargo efetivo discriminada no § 2° deste 
artigo passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente 
identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da 
revisão geral da remuneração dos servidores estaduais. 

§ 5° -O disposto no § 3° deste artigo aplica-se 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" 
deste artigo ou da legislação aplicável à época da concessão do 
referido benefício, quanto aos servidores que adquirirão esse direito, 
nos termos do § 1 o deste artigo. 

§ 6° - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração 
do cargo em comissão de Diretor de Escola, desde que dele não se 
afaste a pedido ou por penalidade, independentemente da data do ato 
de afastamento ou aposentadoria, na seguinte proporção: 

I - o valor integral, em caso de exercício por dois períodos 
completos, concluídos ou a serem concluídos até 29 de fevereiro de 
2004; 

11 - o valor correspondente a um sexto da diferença entre a 
remuneração do cargo em comissão exercido até 29 de fevereiro de 
2004 e o vencimento do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração 
igual ou superior a seis meses de efetivo exercício. 

§ r - O disposto no § 1 o deste artigo será contado em dias. 
§ ao - Ao detentor de função pública assegura-se o direito de 

continuar percebendo a remuneração proporcional ou integral do 
cargo em comissão exercido, nos termos da legislação vigente na 
data de promulgação desta lei, desde que implemente os requisitos 
para a obtenção do referido benefício até 29 de fevereiro de 2004, 
considerando-se, para efeito de contagem do tempo necessário para 
implementação do disposto neste artigo, o tempo exercido 
anteriormente à equiparação a que se refere a Emenda à Constituição 
no 49, de 13 de junho de 2001. 

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 
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11 - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida ~e 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° - O título declaratório que assegure o direito à continuidade 
de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão 
será expedido pelo Poder no qual encontra-se o servidor em exercício. 

Art. 4o - O "caput" do art. 16 da Lei no 13.961, de 27 de julho de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16 - Ao ocupante do cargo efetivo do magistério, em exercício 
no órgão central da Secretaria de Estado da Educação ou nas 
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência 
no Quadro do Magistério, com lotação em caráter excepcional, até 
completar o tempo necessário para sua aposentadoria.". 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Doutor Ronaldo, relator- Djalma Diniz. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 3 A 6 AO PROJETO DE LEI 

N° 668/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 668/2003 

visa a instituir o Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais. 
O projeto foi preliminarmente examinado pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, com as Emendas n°s 1 e 
2, que apresentou. 

Esta Comissão concluiu pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. Em Plenário, foram apresentadas 
as Emendas nos 3 a 6. Volta, agora, o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto a essas emendas. 

Fundamentação 
A Emenda no 3 propõe a inclusão de um representante da 
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Assembléia Legislativa no Grupo Técnico 'do Programa, previsto 
no art. 4° do Substitutivo no 1, apresentado por esta Comissão. Alega 
o autor da emenda que a necessidade da participação de 
representante deste Poder decorre de sua função fiscalizadora, com o 
que concordam os membros desta Comissão. A participação de um 
representante do Legislativo mineiro no Grupo Técnico poderá, de 
fato, contribuir para a fixação das metas e diretrizes anuais do 
Programa. Desse modo, opinamos pela aprovação da Emenda no 3. 

Em razão da aprovação da Emenda n° 3, faz-se necessária uma 
alteração na redação do parágrafo único do art. 4° do Substitutivo no 
1 , com vistas a disciplinar a indicação do representante do Legislativo 
mineiro no Grupo Técnico. Apresentamos, para tanto, a Subemenda 
no 1 à Emenda n° 3. 

A Emenda n° 4 visa a incluir no Programa Primeiro Emprego o 
projeto intitulado Emprego Jovem, mediante acréscimo de inciso ao 
art. 2° da proposição em exame e de artigo detalhando o referido 
projeto. Assegurar ao jovem o acesso ao mercado de trabalho é a 
finalidade do programa que se pretende instituir, nos termos do inciso 
IV do art. 1 o do Substitutivo no 1. Com os benefícios previstos, o jovem 
adquirirá as habilidades e competências necessárias para o seu 
reconhecimento pelas empresas. Os meios encontram-se 
devidamente explicitados na proposição em análise, destacando-se os 
projetos previstos no art. 2° do Substitutivo no 1, como os de criação 
de centros públicos de promoção do trabalho e institucionalização de 
competências básicas do trabalhador, como preparação para a 
iniciação ao trabalho; de estágio remunerado e de aprendizagem, nos 
termos da legislação federal. Esses projetos visam a preparar o jovem 
para sua inserção no mercado de trabalho. Assim, a previsão de um 
projeto intitulado Emprego Jovem acaba por misturar meios e fins do 
Programa, razão pela qual opinamos por sua rejeição. 

A Emenda n° 5, do Deputado Fahim Sawan, acrescenta parágrafo 
único ao art. 1 o do projeto de lei em exame. Sua pretensão é 
assegurar vagas no programa para menores que tenham terminado 
tratamento de desintoxicação de álcool e de drogas e também para 
menores que tenham passado por abrigo em entidade 
ressocializadora, pagando sua dívida social. 

Apesar da preocupação específica do autor com os jovens viciados 
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em álcool e drogas e com os jovens em conflito com a lei, nosso 
entendimento é que o projeto de lei é abrangente. O art. 1 o do 
substitutivo apresentado por esta Comissão já abarca a pretensão do 
autor, uma vez que determina, em seu inciso 11, prioridade para o 
segmento de jovens em situação de risco, motivo pelo qual também 
opinamos por sua rejeição. 

Finalmente, a Emenda no 6, subscrita pelos Deputados Welíton 
Prado, Marília Campos, Biel Rocha, Laudelino Augusto e André 
Quintão, pretende acrescentar inciso ao art. 3°, com o seguinte 
conteúdo: "XIII - o estagiário, durante o período de vigência do 
contrato, deverá estar segurado contra acidentes pessoais, de acordo 
com a legislação vigente". 

Alegam os autores que "o exercício de atividades laborativas na 
modalidade estágio remunerado não isenta o estagiário dos acidentes 
que poderão ocorrer durante o período de vigência do contrato, tendo 
em vista que as atividades desenvolvidas abarcam qualquer setor do 
trabalho, inclusive em áreas insalubres e perigosas. Esta emenda vem 
justamente proteger o estagiário, as empresas e o Estado, caso 
ocorram acidentes pessoais com o estagiário". 

Salientamos, por oportuno, que a Lei Federal no 6.494, de 7/12/77, já 
prevê, em seu art. 4°, que o estudante estagiário deverá, em qualquer 
hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. Entendemos, no 
entanto, que a referida emenda, apesar de referendar o já disposto em 
legislação federal, é necessária para enfatizar a proteção integral a 
que fazem jus os adolescentes, por se encontrarem em uma etapa 
peculiar de desenvolvimento, conforme o disposto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Por esta razão, opinamos por sua 
aprovação. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela rejeição das Emendas n°S 4 e 5, 

recebidas em Plenário, e pela aprovação da Emenda no 6, também 
recebida em Plenário, bem como pela aprovação da Subemenda no 1 
à Emenda no 3, a seguir apresentada, ficando prejudicada a Emenda 
no 3; e do Substitutivo no 1, apresentado por esta Comissão. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 4° do projeto de lei em 

epígrafe e dê-se ao parágrafo único do mesmo artigo a seguinte 
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redação: 

"Art. 4°- .......................... . 
IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais. 
Parágrafo único - Os membros do Grupo Técnico serão designados 

por ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, por indicação dos demais Secretários de Estado, do 
Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - e do 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Ana Maria - Marília Campos -

André Quintão. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16'DE JULHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

11/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Registro de 
presença - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Questões de ordem - 2a 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar 
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 9h14min, 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. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do 

Deputado Federal Ivo José. 
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 
apreciaçao de pareceres e requerimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de 

entender um Brasil como este. Vejam V. Exas., companheiros 
Deputados: Depois de 14 anos de tramitação no Congresso, o projeto 
que estende a cobrança do Imposto sobre Serviços - ISS - para todos 
os serviços foi aprovado ontem no Senado e segue agora para a 
sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A alíquota do imposto, 
que é cobrado pelos municípios, ficará limitada ao mínimo de 2% e ao 
máximo de 5%. A exceção serão os bingos e loterias, que passarão a 
pagar 1 0%. Leio isso para a reflexão dos parlamentares e do povo 
brasileiro. 

Onde já se viu, depois de 14 anos de tramitação no Congresso, 
aprovar-se lei para taxar uma atividade clandestina? O bingo é 
proibido no País, mas uma lei reconhece-o apenas para arrecadar 
10% de ISS. Ora, vale lembrar a famosa frase do saudoso amigo 
radialista Kafunga: "O errado é que é o certo neste País". 

Quero ver o Presidente Lula sancionar lei que taxa uma atividade 
proibida. Estou sentado, aguardando o final disso tudo, com uma 
pergunta na cabeça: será que o País está ficando sério, com uma lei 
dessa natureza? 
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o Deputado Rogério Correia- Também eu saúdo a presença do 

companheiro e amigo Ivo José, Deputado Estadual por três mandatos 
e, atualmente, Deputado Federal pelo PT. 

Foi bom o Deputado Alencar da Silveira Jr. ter trazido à baila um 
tema nacional. O Governador Aécio Neves está confundindo as coisas 
e acha que vai comandar também a reforma da Previdência no 
Congresso Nacional. Está muito à vontade, querendo dar o tom da 
reforma, dizendo o que pode e o que não pode ser mudado. Acha que 
é Presidente da República e que suas reformas já foram todas 
aprovadas nesta Casa. 

Estranhei, de manhã, ao ler o jornal, essa atitude do Governador. 
Pensava eu que ele estivesse preocupado com as reformas do 
Estado. Afinal, estamos ainda tentando construir o consenso sobre 
vários pontos. 

O Governador começou no ímpeto de demitir servidores e contratar 
celetistas e, depois, passou a sucatear o IPSEMG. Fomos reformando 
a reforma que ele propôs, tirando os malefícios para o serviço público. 
Parece que, mesmo assim, está à vontade. Voltou para Brasília e lá 
está orientando as reformas previdenciária e tributária. Essa atitude dá 
também ao Deputado Alencar da Silveira Jr. o direito de dizer o que o 
Presidente deve ou não fazer. 

Minha questão de ordem tem o objetivo de propor discussão 
aprofundada das reformas. Estamos indo a passos rápidos esta 
semana. Sugiro que tenhamos cuidado com os projetos que estamos 
aprovando: devemos lê-los cuidadosamente e colocar nossa 
sensibilidade para funcionar. 

Ontem, por exemplo, detectamos uma falha na Proposta de Emenda 
à Constituição no 48. Em 2° turno, foi colocada uma palavra que quase 
mudou a vida de 30 mil funcionários públicos. Por pouco, a função 
pública perderia o direito ao recebimento e ao gozo das férias-prêmio. 
Por erro de digitação, ficou escrito "função pública estável", deixando 
de fora todos os outros. Não fosse os sindicalistas estarem atentos à 
conversa com a dirigente do SERJUSMIG, teríamos prejudicado 
inúmeros funcionários. 

É preciso fazer leitura cuidadosa e pormenorizada dos projetos. o 
Deputado Chico Simões é o responsável pela análise do projeto do 
IPSEMG, que ainda está em 1° turno. Vai falar a respeito ainda hoje. 
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Mas é preciso que tenhamos esse cuidado. O Governador Aécio 
Neves tem de ter cuidado redobrado com as reformas que está 
implementando e com os acordos que estão sendo feitos. Que não se 
esqueça de que precisa governar Minas Gerais, em vez de ficar 
ditando ordens ou de achar que pode ditar o ritmo da reforma 
previdenciária e da reforma tributária do Presidente Lula. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, não coloco em 
questão se o Presidente Lula sancionará ou não uma lei de 14 anos. 
Só quero fazer uma reflexão: como é que se pode sancionar uma lei 
taxando uma coisa ilegal? O Lula nem vê isso. 

Quando o Deputado Rogério Correia afirma que o Governador está 
preocupado, realmente está, porque o Presidente Lula liga todos os 
dias pedindo ajuda. O Deputado Rogério Correia tem de entender que 
o Governador está colaborando com o Presidente da República. No 
último almoço, o Lula chamou o Rogério para ver se acertava a 
reforma. 

Quem está do lado de fora pode entender que foi má-fé. Ele falou 
que foi erro de digitação. Para quem não sabe, mesmo depois de 
aprovado pelo Plenário, qualquer erro dessa natureza pode ser 
corrigido por meio de uma errata, o que já aconteceu várias vezes 
nesta Casa. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, acho que o 
Governador Aécio Neves deu a tônica sobre o que pretende fazer, e 
parece-me que o Deputado Alencar da Silveira Jr., sempre um Líder 
atento nesta Casa, está dando seqüência ao que o Governador 
anunciou hoje de manhã e ontem à noite, que é querer dar "pitaco" na 
reforma previdenciária e na tributária. E não apenas dar "pita co", quer 
comandar o ritmo da reforma e sua essência. Os acordos são feitos 
no Congresso Nacional, e o Governador quer simplesmente impedi-
los. A boa-vontade deve ser recíproca. Mas Aécio pretende colocar 
um freio nas questões. Quem foi choramingar por causa da ação da 
Bancada do PT em Brasília foi o Governador Aécio Neves. Solicitou 
ao Lula que pedisse às Bancadas do PT e do PCdoB para fazerem 
menos críticas às reformas que o Governador vinha fazendo. 
Evidentemente, vimos discutindo os conteúdos da reforma, o que tem 
de ser feito com cautela. Estamos examinando cada um dos projetos, 
o que é importantíssimo. Mas não pode o Governador agora colocar 
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as manguinhas de fora e começar a atacar o Presidente, como se 
tudo estivesse resolvido, pois não está. Muitos conteúdos da reforma 
ainda têm de ser discutidos. Por isso o Governador precisa prestar 
atenção no que está mexendo. 

O Deputado Dinis Pinheiro - O Deputado Rogério Correia insiste 
sobre o posicionamento do Governador Aécio Neves, motivo por que 
cumpre a mim o dever de prestar alguns esclarecimentos. Qualquer 
mineiro que tenha o mínimo de consciência deve gritar em alto e bom 
som pela defesa dos interesses maiores de Minas Gerais. É natural 
que o Governador de Minas Gerais se preocupe com as questões 
maiores de Minas e do País, pela importância de Minas, pela 
grandeza e pelos valores do nosso povo e, acima de tudo, pela 
história pessoal dele, Governador, que, como é sabido por todos, 
sempre teve atuação destacada, efetiva e muito importante nos 
acontecimentos de Minas e do País. 

É natural que ele queira manifestar-se. Acho que todos nós, 
mineiros conscientes, responsáveis, devemos manifestar-nos. Eu, por 
exemplo, Sr. Presidente, fico ao lado de inúmeros companheiros, 
lutando com tenacidade e firmeza para fazer a distribuição do ICMS 
de forma mais justa no Estado e no País. 

Acho que o Governador Aécio Neves, que assim tem se 
posicionado, deve lutar por essa distribuição mais justa do ICMS. É 
inacreditável que uma cidade como Paulínea, com 50 mil habitantes, 
receba R$25.000.000,00 de ICMS por mês. Isso tem de mudar. 

Torna-se imperativa a participação da Assembléia Legislativa, e 
nada melhor do que ter a nossa frente, na nossa liderança, no nosso 
comando o Governador Aécio Neves, para lutar pelos interesses 
maiores de Minas e dar a sua contribuição valorosa, com sua mente 
privilegiada e iluminada, para ajudar o Governo de Lula e José 
Alencar, que também têm feito todos os esforços para proporcionar ao 
nosso povo uma vida melhor e mais justa. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, não 
poderíamos deixar de registrar a nossa discordância das palavras do 
Líder do PT, Deputado Rogério Correia, que, em nosso entendimento, 
foi injusto com o Governador Aécio Neves. Este tem se debruçado, e 
muito, nas discussões da reforma de Minas, haja vista esse trabalho 
que executamos agora, fruto da convocação extraordinária do 
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Governador, que prioriza questões de Minas e quer ver o Estado 
modificado, reformado, modernizado o quanto antes, para que 
recupere a sua capacidade de investimento, sua credibilidade junto à 
sociedade. O Governo quer implementar as ações públicas 
necessárias para que o Estado dê as respostas positivas, as 
respostas que a população quer para os problemas do dia-a-dia. 

Pois bem, Sr. Presidente, dentro desse esforço, o Governador, como 
político bem-articulado, como homem público de visão, vem, ao 
mesmo tempo - e isso é próprio do seu estilo de agir -, cuidando das 
questões do Estado internamente, não baixando a guarda para as 
questões de Minas em nível nacional. 

Antes de tudo é Governador dos mineiros, e tem de levantar a voz 
em defesa de Minas. Neste momento, em que se discute no 
Congresso Nacional a reforma tributária, em que o Governo talvez 
tenha de usar instrumentos que tragam prejuízos aos Estados, ele, 
com muita autoridade, levanta a sua voz, articula-se junto a outros 
Governadores para levar ao Governo Federal a sua perspectiva de 
que não é possível fazer uma reforma tributária para encher os cofres 
federais de dinheiro à custa dos Estados. e dos municípios. Sabemos 
que o cidadão, o homem brasileiro, não reside na União nem nos 
Estados, ele reside nos municípios, onde vive as suas agruras e 
realiza seus sonhos. 

E o ente federativo mais próximo dos municípios é o Estado, a cujas 
portas Vereadores, Deputados Estaduais e Prefeitos vão bater para 
enfrentar os seus desafios e para pedir ajuda. É muito importante a 
palavra de Minas, dando um rumo e mostrando ao Governo Federal 
que as reformas poderão e deverão acontecer, mas em favor do País. 
E para ser em favor do povo brasileiro e do País, é preciso pensar nos 
municípios e nos Estados. Estamos solidários com o Governador, que 
não está aproveitando o momento para se contrapor às posições 
federais. Ao contrário, ele apenas levanta a versão dos Estados, 
porque o Brasil só será grande se a sua federação de Estados estiver 
equilibrada. É nessa linha que ele vem lutando. 

Estamos aqui na Assembléia, em nome do Governador, como 
Líderes, como participantes e como Deputados da base do Governo 
inteiramente abertos a discutir, a conversar, a aceitar sugestões, que 
estão aí nas diversas emendas acatadas nas comissões, para fazer 
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com que os projetos de reforma em Minas caminhem com o 
máximo de consenso. A Presidência tem que assegurar que a Casa 
estará aberta e funcionando enquanto for necessário. Se não for 
possível votar as reformas nesses dias, que fiquemos aqui nas outras 
semanas. Isso não nos assusta. O que queremos é entregar aos 
mineiros um bom texto para termos a alavanca necessária para o 
desenvolvimento do Estado e firmeza de Minas no contexto nacional. 
Muito obrigado. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero deixar registrado que os 
Deputados desta Casa têm levado a sério essa discussão, para que 
os projetos que vierem do Governador sejam modificados em tudo o 
que não estiver favorecendo o povo mineiro. Se não for possível 
terminá-la neste final de semana, que prossiga nas outras semanas. 
Temos que exaurir a discussão até que estejamos convencidos de 
que a reforma será a melhor para o povo mineiro. Ontem, na 
Comissão de Defesa do Consumidor, o Deputado Antônio Júlio pediu 
vista do Projeto de Lei no 721/2003. Ele tem dez dias para dar o seu 
parecer. Estamos levando a sério cada linha de cada projeto, porque 
isso é a vida do servidor mineiro. Muitas vezes essa cautela é 
interpretada como insegurança, mas não é, de forma alguma. É a 
postura firme do PT de estar aberto ao diálogo e a ouvir as bases da 
categoria para tomar uma decisão pensando na população, 
principalmente naqueles 40 milhões de brasileiros que não fazem 
parte da Previdência. Não queremos prejudicar ninguém; queremos 
que haja distribuição de renda, que não haja privilégios, a partir de nós 
mesmos. Nós, parlamentares, temos que fazer reflexões sobre nossas 
ações. Se for preciso, ficaremos mais tempo nesta Casa para 
votarmos quando tivermos a consciência tranqüila e bem clara a 
posição daqueles a quem representamos. Muito obrigada. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase, 

a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião os Projetos de Lei nos 668, 716 e 721/2003, por falta de 
pressupostos processuais para a sua apreciação. Em discussão, o 
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projeto. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 

Complementar no 25/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências (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, instituindo assim 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; instituição 
de parcela mínima de contribuição para a saúde, excetuando-se 
dessa imposição os servidores de baixa renda, que continuarão 
contribuindo com 3,2%). A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 8, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda no 6, da Comissão de Justiça, ficando 
prejudicadas as Emendas n° 1 a 5 e 7 e 8, da referida Comissão. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1 , apresentado pela Comissão de 
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discutir, o Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, visitantes do Plenário e telespectadores da TV 
Assembléia. Estamos, nesta convocação extraordinária, votando os 
projetos propostos pelo Governador do Estado. Para alguns desses 
projetos - os de no 26, 28 e 718 e a Proposta de Emenda à 
Constituição no 48 -, tivemos tempo, realmente, para fazer uma 
discussão maior. Não tivemos o mesmo tempo para discutir os 
demais. Por isso, achamos por bem usar desta convocação para, no 
Plenário, dar andamento às discussões e não cometer nenhum 
engano. Como já foi dito pelo nosso Líder, Deputado Rogério Correia, 
o projeto votado ontem teve um erro grave de digitação. 

Antes de entrar no assunto do projeto, gostaria de deixar bem claro 
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o que pensamos sobre a atitude do nosso Governador, que quer 
apresentar-se como grande defensor de Minas, dos Estados e pautar 
as reformas que estão sendo propostas pelo companheiro Lula. Não 
podemos deixar de fazer uma reflexão e entender que, se hoje os 
Estados estão quebrados, conforme é do conhecimento de todos, não 
foi por culpa do companheiro Lula, pois só temos seis meses de 
governo. Costumo dizer aos Deputados que ainda não entramos no 
Governo do PT; ainda estamos, infelizmente, administrando o final do 
Governo FHC. E, se hoje os Estados e Minas Gerais estão nessa 
situação difícil, não temos dúvida de que isso é devido aos oito anos 
do Governo FHC, e ao seu lado esteve, a todo instante, o atual 
Governador do Estado de Minas Gerais. 

Caros Deputados e Deputadas, Sr. Presidente, por que, naquela 
época, quando o Governo Federal era do PSDB, quando foi imposto 
ao Brasil esse modelo econômico e foi renegociada a dívida com os 
Estados, que resultou na falência destes, por que, naquela época, o 
Deputado Aécio não representou, da maneira como quer representar 
hoje, a palavra de Minas? E por que qu~r fazer isso agora? Temos 
que entender que o Governador que hoje governa Minas Gerais 
sempre quer apresentar-se de uma maneira que não é a realidade do 
seu dia-a-dia; quer apresentar-se para a imprensa internacional e para 
fora como um grande auxiliar nas transformações e mudanças que 
precisamos implementar no Brasil. Mas, na verdade, o que faz no seu 
dia-a-dia é o contrário. O que puder fazer para inviabilizar o Governo 
Lula, com certeza fará, porque o compromisso dele é muito mais com 
sua história e com seu projeto pessoal de, talvez, inviabilizar o 
Governo Federal para que possa apresentar-se como candidato a 
Presidente daqui a três anos. É isso que temos que entender. Não dá 
para ouvirmos algumas Lideranças da base de apoio querendo 
enaltecer o Governador do Estado por sua posição política, enquanto 
sua trajetória política mostra exatamente o contrário daquilo que os 
Líderes querem mostrar à sociedade. 

E foi dessa maneira, preocupado inclusive com transformações e 
mudanças que queria fazer no Estado, que fez a proposta inicial. E, 
com receio de não ter o controle desta Casa na sua base aliada, foi lá 
choramingar com o Lula para que colocasse o PT nessa discussão, 
para salvar as propostas cheias de maldade feitas inicialmente pelo 
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Governador do Estado. 

É lógico que discutimos, avançamos, mas não votamos naquilo que 
gostaríamos. Na verdade, a democracia representativa é isso. Quem 
ganhou para o Governo de Minas não foi o projeto do PT, e não 
seríamos nós, com 15 Deputados Estaduais e mais uma do PCdoB, 
que teríamos a petulância de entender que iríamos aqui derrotar todas 
as propostas e colocar exclusivamente o que defendemos. É 
humanamente impossível, caros Deputados e Deputadas e pessoas 
que assistem à reunião, que 16 Deputados derrotem 61 Deputados. 
Mas, temos certeza, hoje estamos com a consciência tranqüila de 
que, naquilo que tivemos tempo para discutir, avançamos e, com 
certeza, melhoramos de maneira fundamental as propostas iniciais do 
Governo do Estado. Ele queria fazer em Minas exatamente o que 
Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil: sucatear o Estado, vender 
nossas estatais e nos colocar de joelhos diante do modelo econômico 
internacional. E aqui o Governador, já que não podia vender as 
estatais, queria acabar com o Estado e dele se apoderar para uma 
meia dúzia de amigos, quando propôs uma demissão em massa dos 
servidores, que poderiam ser controlados por seus chefes imediatos, 
com a avaliação de desempenho ou a insuficiência de desempenho. 
Este seria o critério democrático em que funcionário, para se manter, 
teria de instituir a grande prerrogativa da bajulação a seu chefe 
imediato. Não concordamos, discutimos e avançamos, dando garantia 
e segurança aos bons funcionários a fim de que pudessem trabalhar 
com tranqüilidade, sem a obrigação de bajular o seu chefe, mas tão-
somente a de cumprir o seu papel, sendo respeitados como 
servidores públicos, e não, como servidores de chefetes. Avançamos 
também quando ele propôs a contratação de maneira indeterminada, 
pela CLT, e não permitimos. Hoje, para ser contratado pela CLT, só 
em casos específicos e por tempo determinado, previamente 
estabelecido. 

E a discussão continua. Avançamos, mas ainda existem projetos 
que não foram devidamente discutidos e que não podem ser votados 
de afogadilho, sob pena de cometermos injustiça. Entre eles, o que 
mais nos chama a atenção é o da guarda penitenciária, para o qual 
precisaríamos de maior tempo para discussão, a fim de darmos mais 
garantia, segurança, condições de trabalho e um plano decente de 
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cargos e salários aos guardas. 

Temos o projeto Primeiro Emprego, ou Primeiro Estágio, proposto 
pelo Governo do Estado, o qual precisa ser adequado à realidade 
daquilo que propõe o Governo Federal. Está sendo discutido, mas não 
se encontra em condição de ser votado, justamente porque foi curto o 
tempo para que pudéssemos avançar e fazer um projeto decente, que 
não fosse só fruto de propaganda, mas cumprisse o seu papel social. 

O Projeto de Lei no 721/2003, que se refere aos tributos, também 
precisa ser discutido. Vota-se, pelo equilíbrio fiscal, dizendo que a 
folha de pagamento dos funcionários chega a 75%, quando só poderia 
chegar a 60%, a fim de que o Estado recuperassee sua capacidade 
de investimento. Quando se fala em capacidade de investimento, é 
bom que a sociedade entenda que isso significa capacidade de tomar 
dinheiro emprestado para que, depois, o povo o pague com a fome, 
com a miséria, com baixos salários. Essa é a capacidade de 
investimento. Isso é o que o Governo neoliberal quer e é o que 
sempre fez neste Brasil. O Governo quer adequar o equilíbrio fiscal e, 
em vez de fazê-lo aumentando a receita, cobrando dos que realmente 
devem pagar, investindo no desenvolvimento do País, quer retirar dos 
mais fracos, dos servidores, que há 1 O anos não têm aumento de 
salário. Essa é a essência da reforma proposta pelo Governo do 
Estado. 

E o Projeto de Lei no 721/2003 vem dar instrumentos para que o 
Estado cobre tributos, de maneira mais eficiente. Não se trata de 
aumentar tributos mas de dar ao Estado instrumentos para cobrar de 
caloteiros, de pessoas que não pagam e que, normalmente, são as 
mais ricas do Estado. Aí, encontramos resistência por parte desta 
Casa e não há acordo na base de apoio. Se não tivéssemos discutido 
com o Governo, provavelmente todas as mudanças que vêm para 
sacrificar o funcionário teriam sido aprovadas. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Gostaria de me reportar à 
primeira parte da fala do Deputado Chico Simões, para dizer que o 
Governador Aécio Neves tem sido parceiro do Presidente Lula na 
aprovação das reformas, pela importância que têm para o País, e 
essa foi a sua postura em sua trajetória no Congresso Nacional. Com 
Aécio Neves na Presidência daquela Casa, o Brasil e o parlamento 
federal avançaram muito. 

~--------------------------~--------------------------~ 
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A participação do Governador se dá por vanas razões. Em 

primeiro lugar, Aécio Neves é hoje, indiscutivelmente, uma figura 
importante na política nacional. E o que está defendendo na reforma 
que o Congresso Nacional discute é a redistribuição do bolo 
orçamentário entre União, Estados e municípios. É muito clara a sua 
posição quando defende que parte da CPMF venha para o Estado e 
os municípios. Também quando defende que as exportações sejam 
compensadas, é porque Minas Gerais é um Estado exportador. 
Quando defende que a CIDE seja aplicada nas rodovias, é porque 
Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do País, que, diga-se 
de passagem, está em péssimo estado de conservação, o que 
prejudica o desenvolvimento de Minas e do Brasil. 

Portanto, quando o Governador faz essa defesa, está defendendo 
Minas Gerais e o povo mineiro, que o elegeu majoritariamente nas 
urnas, para que fizesse esse trabalho. Então, o Governador não está 
querendo aparecer. O que o Governo quer - e o Governador tem feito 
- é manter a coerência e trabalhar para defender Minas Gerais e os 
mineiros. V. Exa. sabe muito bem que tanto o parlamento mineiro 
quanto o Congresso Nacional estão trabalhando para que possamos 
construir um Brasil melhor, principalmente para as futuras gerações. 
Por isso, digo que estamos no mesmo barco, Deputado Chico Simões. 
Na verdade, a idéia do Governador Aécio Neves é proteger Minas 
Gerais e os mineiros, e essa é a finalidade de nossa presença aqui, 
hoje. 

O Deputado Chico Simões* - Obrigado, Deputado Zé Maia. Tudo o 
que V. Exa. disse é exatamente o que queremos. Nossa discordância 
não está no que V. Exa diz que queremos. Já fui Prefeito, e sei como 
essa redistribuição não é justa principalmente para os municípios, que 
a cada dia recebem a responsabilidade de mais ações, mas não lhes 
são repassados os recursos para executá-las, e, muitas vezes, 
cumprem o papel do Estado ou da União. Essa não é a discussão. 

A sociedade tem de entender que queremos essa redistribuição 
correta, que vai acontecer - e quero deixar bem claro, para que a 
sociedade não seja enganada mais uma vez - não por ação do Sr. 
Aécio Neves, Governador do Estado, mas porque quem governa o 
País é o Lula e quem está relatando a reforma tributária é um 
companheiro de Minas Gerais, Virgílio Guimarães, do PT. Se o Aécio 
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quisesse de fato, teria feito, pois teve toda a oportunidade de fazê-
la durante os oito anos do Governo FHC, de seu partido. Não 
podemos deixar que a sociedade seja enganada mais uma vez. É isto 
o que temos de entender: não há ajuda alguma do atual Governador 
do Estado. Muito pelo contrário. Para que realmente representasse a 
palavra de Minas e cumprisse um pouquinho o seu papel de minimizar 
o sofrimento imposto por seu partido e por ele mesmo, deveria ser 
muito mais ativo, tentando recuperar o que impôs a Minas Gerais. É 
isso o que temos de entender. Não é possível que o Governador -
que, como Deputado, Presidente da Câmara dos Deputados, chefe do 
PSDB e uma das maiores lideranças junto a Fernando Henrique 
Cardoso, realmente ajudou a concentrar todos os tributos na União, 
tirando dos Estados e dos municípios - venha agora, quando alguém 
quer fazer essa mudança, falar, mesmo sendo o causador de toda 
essa desgraça, que está contribuindo para minimizar. Isso não é 
verdade. Se quisesse fazê-lo, teria feito, pois já teve autoridade para 
isso. Hoje, é Governador do Estado; quem tem autoridade para tratar 
de tributos nacionais é o Presidente do Brasil, que é o companheiro 
Lula, não Aécio Neves. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)- Deputado Chico Simões, 
estamos ouvindo atentamente sua manifestação e, apreensivos, 
entendemos o que V. Exa. está dizendo, que, de forma bem objetiva, 
creio que todos estão compreendendo. Precisamos entender as 
nuances e os vai-e-vem da política. 

Ainda ontem, há poucas horas, estávamos aprovando, juntamente 
com V. Exa. , em 1 o turno, o relatório e o nosso parecer sobre o 
Projeto de Lei Complementar n° 25/2003. Esse relatório, que foi objeto 
de um debate profundo com V. Exa. e os demais Deputados e, em 
particular, com os servidores, que, diga-se de passagem, deram uma 
contribuição fantástica. Isso não é novidade, porque temos feito essa 
prática desde o momento em que começamos a discutir essa reforma 
nesta Casa. 

A Comissão de Administração Pública realizou audiências públicas 
num primeiro momento, para discutir a possibilidade de demissão por 
insuficiência de desempenho. Apresentamos um amplo substitutivo 
àquele projeto que já foi aprovado no Plenário, com voto de toda a 
Bancada do PT e dos demais Deputados. 

~--------------------------~--------------------------~ 
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Tínhamos a preocupação de que a tramitação do projeto que 

trata do IPSEMG e da questão previdenciária do Estado demorasse 
algumas semanas. Mas logo que chegou à nossa Comissão, e V. Exa. 
é testemunha de que abrimos um debate com um número expressivo 
de servidores, em particular com as lideranças que ali estavam, para 
ouvir deles cada uma das sugestões e reivindicações que tinham, 
antes mesmo de nos manifestar sobre o projeto. Foi elaborada uma 
série de sugestões extremamente positivas, acatadas na sua 
totalidade. Procuramos adequar o projeto às necessidades da 
instituição, para valorizar o IPSEMG, para que ele tenha mais 
autonomia e encontre o equilíbrio financeiro. 

Ao término da nossa reunião, o substitutivo que apresentamos, na 
condição de relator, com a contribuição, volto a dizer, dos demais 
parlamentares e servidores, não foi meramente da autoria deste 
Deputado, que procurou catalisar o sentimento expresso pelos 
companheiros. Praticamente festejamos uma unanimidade, 
juntamente com os servidores e todos os membros daquela comissão. 

É bom que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo pela 
televisão tenham algumas considerações da parte deste Deputado. É 
claro que esta é uma Casa política. É claro que alguma coisa está 
influindo nisso. Creio que alguns servidores poderiam dizer que 
parecia estar tudo certo, e que estaríamos presentes para garantir a 
reivindicação em defesa da contribuição compulsória da saúde, 
garantir que isso de fato fosse aprovado, sem que fôssemos 
surpreendidos no Plenário. 

No entanto, mudou-se todo o discurso. Tivemos uma notícia ontem à 
noite dando conta de que havia uma posição por parte das Lideranças 
no Congresso, e os Governadores manifestavam preocupação em 
outra direção. Compreendo e aceito. Apenas não concordo com V. 
Exa. dizer que, se algo de bom for feito em nível nacional, vamos 
dever isso exclusivamente ao Lula. 

Deputado Chico Simões, isso é o equivalente a dizer que, se algo de 
bom for feito aqui em Minas Gerais, vamos dever exclusivamente ao 
PSDB e ao Aécio. Se o PT, como V. Exa. acaba de dizer, está 
trazendo contribuições profícuas, bem como a palavra dos servidores, 
não me parece sensato dizer que em nível nacional apenas prevalece 
a vontade do PT e que o Governador deve permanecer calado. O 
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Governador Aécio Neves está fazendo uma defesa ponderada 
dos interesses de Minas Gerais na redistribuição tributária, o que não 
é uma decisão fácil para o Congresso. É preciso que sejam apoiados 
por todos nós nessa manifestação. Ontem, senti essa angústia na fala 
do Deputado Federal Virgílio Guimarães. Não tenho dúvida de que ele 
quer fazer uma relataria do projeto de reforma tributária que atenda 
aos municípios e aos Estados. Mas será que é isso que o Dr. Palocci 
e que o FMI querem? Podemos ficar calados, de braços cruzados e 
esperar que isso aconteça? 

V. Exa. sabe da admiração que tenho pela sua pessoa, assim como 
tenho pela Bancada do PT, por todos os Deputados desta Casa, em 
particular pelas lideranças que aqui vieram. É apenas uma palavra de 
ponderação para que não fique a dúvida de que esta Casa um dia fala 
uma coisa e, no dia seguinte, fala outra. Os servidores pensariam: 
"Como nós ficamos, em quem devemos acreditar?" 

V. Exa. tem as melhores intenções. Quero apenas torná-las mais 
inteligíveis e mostrar que não são incoerentes. 

Ontem, V. Exa. manifestou sua satisfação diante dos avanços que 
conseguimos. Não tenho dúvida de que iremos aprovar essas 
mudanças. Mais do que isso, iremos ao IPSEMG para contribuir em 
outras questões que precisam ser resolvidas naquele órgão para que 
cumpra, de forma plena, seu importante papel de garantir saúde e 
dignidade para todos os servidores públicos do Estado, 
particularmente para os seus funcionários, que hoje vivem uma 
insegurança muito grande. 

Cumprimento V. Exa. e deixo essas considerações para a reflexão 
de todos. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Simões* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 
Não existe nenhuma incoerência de nossa parte, até porque ainda 
não comecei a falar sobre o IPSEMG. V. Exa. adiantou a discussão. 

Quero reafirmar que existem propostas de mudanças que são 
prerrogativa do Governo, do Executivo, e outras que são prerrogativa 
do Legislativo. Se as propostas do Governo forem boas, têm de ser 
atribuídas ao Governador Aécio Neves. Não quero compartilhar delas, 
porque, se forem ruins, serão da responsabilidade dele. Diante disso, 
conhecendo muito bem a legislação como V. Exa. conhece, as 
mudanças propostas para o País são de responsabilidade do 
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companheiro Lula. Fernando Henrique Cardoso esteve na 
Presidência e em nenhum momento teve a audácia de propor as 
mudanças para que o País retomase o desenvolvimento. Não 
aceitamos a desculpa de que não o fez porque a Bancada do PT não 
concordava. Éramos apenas 51 Deputados. Cinqüenta e um 
Deputados não conseguem derrotar 570 Deputados da Situação. É 
bom que fique claro que torço e quero que o Governador Aécio Neves 
faça um excelente Governo em Minas Gerais, mas é bom que não fuja 
da sua responsabilidade. Hoje, a responsabilidade de, pelo menos, 
propor as mudanças no País é do Presidente. A responsabilidade de 
dar uma resposta ao povo mineiro e consertar tudo de ruim que foi 
executado pelo PSDB é do Governador Aécio Neves. Torço para que 
acerte. Estaremos aqui atentos. Naquilo que for correto, haverá 
alguém do PT para defender. Quanto àquilo com que não 
concordarmos, com certeza debateremos nesta Casa e levaremos à 
opinião pública. 

A Deputada Marília Campos (em aparte)*- Deputado Chico Simões, 
é importante registrar não apenas o seu discurso, mas também a sua 
postura como Líder da Minoria, que demonstra bastante coerência 
com a história e com o que vivemos nos últimos dois meses. A 
postura da Oposição nesta Casa não foi a de apenas discutir o 
conjunto das reformas, dos projetos que o Governador enviou a esta 
Casa, mas de propor alterações profundas. É importante ressaltar o 
que foi dito aqui, que estamos no mesmo barco. De fato, estamos no 
mesmo barco, no mesmo Estado, no mesmo País. Mas existe uma 
disputa de rumos e de direção na condução desse barco, em nível 
federal e estadual. Quando o Governador Aécio Neves enviou as 
propostas a esta Casa, seus projetos obedeciam à lógica da quebra 
do regime único e da estabilidade do servidor público. Como bancada 
da Oposição, coerentes com nossa trajetória, comprometidos com o 
servidor público, procuramos alterar essa lógica. Fizemos propostas e 
estamos conseguindo alterar o conjunto dos processos apresentados 
a esta Casa. 

Sobre o IPSEMG, assunto que o senhor vai abordar depois, o 
Governo também apresentou uma proposta de sucateamento. Mas 
nós, juntamente com os servidores, estamos conseguindo sensibilizar 
o Governador do Estado e esta Casa para manter o IPSEMG, que é 
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uma instituição importantíssima para os servidores e para o 
Estado de Minas Gerais. Portanto, estamos dando uma contribuição 
coerente com a nossa trajetória. Não foi nenhuma surpresa o fato de o 
Governador ter enviado esses projetos da maneira como enviou. Até 
porque eles obedeciam rigorosamente à lógica do projeto anterior, que 
foi derrotado nas urnas em âmbito federal. Acredito que sua 
intervenção aqui não está demonstrando nenhuma incoerência, ela é 
um pedido de cautela. Estamos participando de um processo de 
negociação e de discussão de um assunto que envolve os servidores 
e os Deputados desta Casa. Mas não podemos apressar as 
discussões. Do contrário, poderíamos comprometer o conteúdo dos 
projetos que estão sendo acordados. 

Companheiro Chico Simões, estou inscrita para falar depois, a fim 
de discutir o programa Primeiro Emprego. Acredito que esse assunto 
também não pode ser discutido apressadamente, porque poderíamos 
correr o risco de errar e o Primeiro Emprego, em vez de contribuir 
para uma política governamental sustentada e apoiada por esta Casa, 
tornar ainda mais precário o mercado de trabalho. Obrigada. 

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, companheira Marília. A 
grande vantagem é que temos todo o tempo para discutir. O próprio 
Líder, Deputado Antônio Carlos Andrada, disse que não está com 
pressa. Isso é muito tranqüilizador para nós. Temos todo o mês de 
julho para discutir essas pendências para que os projetos que 
precisam do aval da Assembléia Legislativa cumpram seu papel. 
Temos a tranqüilidade de dizer que o Partido dos Trabalhadores tem 
especialistas em cada uma das áreas a ser discutidas. Assim, 
poderemos contribuir pelo aprimoramento dos projetos para que 
atendam às necessidades do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Chico Simões, 
ouvimos o aparte da nobre Deputada Marília Campos e queremos 
fazer apenas algumas correções. Primeiro, quanto à situação do 
IPSEMG. Estou em meu terceiro mandato, e desde o primeiro dia 
soube que o IPSEMG apresenta problemas. 

Fui Presidente de uma CPI do IPSEMG e da Comissão Especial do 
IPSEMG. Mas já há mais um pedido de criação de CPI para investigar 
a situação do IPSEMG. 

Conversamos com o Secretário de Governo para ver como 
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poderíamos solucionar as dificuldades de caixa, os problemas 
financeiros do IPSEMG. Ele quis saber se alguém é capaz de dizer 
qual é a realidade do IPSEMG, que valor resolverá os problemas e 
onde está o problema mais grave. Ele constituiu uma auditoria. Uma 
equipe está fazendo um levantamento da situação do IPSEMG. 

A informação que temos é que, na gestão anterior, o PT presidia o 
IPSEMG, e, agora, tivemos de resolver a toque de caixa o problema 
orçamentário. Criamos um crédito suplementar para resolver um 
problema que é até caso de polícia: gastar fora do orçamento é crime. 
Mas contornamos, já existe um instrumento orçamentário para isso, e, 
agora, vai-se pagar o que não é desta administração, mas da 
administração passada. 

A assistência à saúde é deficitária no IPSEMG. Acredito que não 
resolveremos o problema do IPSEMG apenas dizendo que é esta ou 
aquela ideologia. Para resolver o problema, temos de enfrentar a 
realidade do IPSEMG, identificar seus problemas reais; aí, sim, 
poderemos oferecer soluções alternativas. 

Todos sabem que lá existem grupos .. Quando um grupo está no 
poder, o IPSEMG vira uma maravilha; quando está fora do poder, o 
IPSEMG vira um desastre. Pude verificar aqui que de vez em quando 
vinha um grupo que dizia que estava um desastre, estavam roubando, 
estavam isto ou aquilo, e que eles estavam com os documentos. 
Perguntava se não estavam lá, e eles diziam que não estavam mais. 
Enquanto estavam, estava tudo bem. Quando saíram, descobriu-se 
que era tudo ruim. Quando os grupos se revezam no poder, continua 
a mesma coisa. 

O problema do IPSEMG é sério e precisa ser resolvido a partir de 
dados objetivos, concretos, para se buscar uma solução que não seja 
mirabolante, mágica, mas, sim, realista. 

Quanto presidi a CPI, pelo fato de eu ser um Deputado que apoiava 
o Governo, os servidores imaginavam que eu ia mascarar a situação 
do IPSEMG. Tiveram decepção, não fizemos isso. Nosso relatório foi 
aprovado por consenso. Na época, o ilustre Deputado Gilmar 
Machado, do PT, fazia parte da Comissão. O relatório foi de 
consenso, ou seja, a situação do IPSEMG não se resolve com 
discurso, mas com a identificação real dos problemas, na busca de se 
suprirem suas graves deficiências. 
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visitamos, era quase um modelo a ser copiado. Criamos o Conselho 
Deliberativo, que era para dar a estabilidade desejada, mas as cois~s 
ainda não têm funcionado bem. 

Não há ideologia por trás. Há, sim, uma série de dificuldades, que Só 
podem ser contornadas se observadas na sua realidade, e não 
naquilo que imaginamos que fossem. ' 

O Deputado Chico Simões* - Não existe discussão ideológica no 
tocante ao IPSEMG, mas tão-somente a proposta de se respeitar e 
dar ao IPSEMG condições de andar com suas próprias pernas. Afin~1 
arrecada o suficiente para isso. ' 

Reafirmo, Deputado Miguel Martini, que não se trata de ideologia. V. 
Exa., parlamentar atuante e criterioso, que está nesta Casa há algulll 
tempo, sabe do que estou falando. Afinal, atuou como um dos Líderes 
do ex-Governador Eduardo Azeredo, que, diga-se de pass~gem, foi 
também responsável pelo sucateamento do IPSEMG. E preciso 
entender bem a situação. 

Temos realmente de conhecer os problemas do IPSEMG e atacá.~ 
los, mas, para isso, Deputado Miguel Martini, temos de ouvir que111 
vive o dia-a-dia do Instituto, que são seus servidores. Estes, sim, 
constroem o IPSEMG e são seus proprietários. Justamente por isso 
queremos encontrar o melhor caminho para todos. 

Ouço com espanto V. Exa. remeter à gestão passada a culpa pel~ 
situação do IPSEMG, esquecendo-se de que o último Governador foi 
Itamar Franco e de que ele apoiou Aécio Neves. Os dois já sabiam de 
tudo. Então, não há por que remeter a culpa às gestões passadas. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Diz antigo ditado: "uma 
meia verdade é uma mentira por inteiro". O Deputado usou de meias 
verdades. Os fatos provam por si. 

Na Bíblia é dito que se conhece a árvore por seus frutos. A árvore 
boa produz bons frutos; a má, maus frutos. Basta, então, observar a 
situação do IPSEMG hoje. Em seis meses de governo, essa 
instituição está vivendo a experiência do quarto Presidente. Que frutos 
são esses? Que instabilidade é essa? No Governo anterior, 
conseguimos uma diretoria praticamente única durante os quatro 
anos. Quem está gerando dificuldades e problemas para o IPSEMG? 
Um Governo que vive a instabilidade ou o Governo anterior, que, no 2° 
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turno das eleições de 1998, firmou acordo segundo o qual seria 
dada a direção do IPSEMG aos servidores? 

O Deputado esquece-se de que, na diretoria anterior, ao final de 
2001, o IPSEMG teve um superávit de R$58.000.000,00. É bom que 
se diga também que o não-pagamento no final do ano passado não foi 
por falta de recursos. O órgão tinha R$20.000.000,00 em caixa. O 
problema foram despesas realizadas. 

O Deputado esquece-se também de uma questão fundamental: o 
IPSEMG, mesmo com superávit no Governo anterior, incorporou 60 
mil servidores celetistas, abrigando aproximadamente 200 mil novos 
dependentes. É também bom que se diga que, com a liquidação da 
MinasCaixa, no antepenúltimo Governo, houve absorção de 1 O mil 
servidores sem absorção do patrimônio. 

Além disso, a aprovação nesta Casa de emenda de uma Deputada 
provocou enorme ampliação de agregados e dependentes no 
IPSEMG, elevando para cerca de 139 mil o número de novos 
servidores atendidos por ele. Que se diga claramente que, no mês de 
outubro, logo após as eleições, o Presidente anterior do IPSEMG 
esteve aqui conversando com todas as bancadas a fim de obter a 
aprovação de um projeto de suplementação, porque seria sanada a 
dívida do IPSEMG paga no Governo anterior. 

Verdade seja dita sobre onde está o problema do IPSEMG. A partir 
de outubro do ano passado, o Governo parou de fazer os repasses ao 
IPSEMG, gerando um déficit de R$2.000.000.000,00. Esse déficit 
havia sido negociado com base na Lei no 12.992, em um acerto com o 
Ministério Público. Posteriormente, foi incorporado à Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2003, o art. 80: "Sessenta por cento da 
dívida do Estado para com o IPSEMG decorrente do atraso no 
recolhimento das contribuições previdenciárias e das consignações 
facultativas serão compensados mensalmente no valor equivalente à 
diferença entre a receita das contribuições estabelecidas até a data da 
publicação desta lei complementar, destinadas ao custeio dos 
benefícios a que se refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas do segurado 
que ingressar no Estado até 31/12/2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos neste inciso para este mesmo segurado". 

O parágrafo único dispõe que "os 40% restantes a que se refere o 
'caput' deste artigo serão pagos em até 360 vezes, na forma do 
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E bom que se diga que o Governo atual não está honrando esse 
débito do Governo Eduardo Azeredo, do qual você foi Líder dure.nte 
determinado período. O Governo atual está desrespeitando a Lei 
Complementar ,no 64, não está fazendo o devido pagamento e repasse 
ao IPSEMG. E bom que o Governo atual diga que o IPSEMG é 
inviável, que gera privilégios. Então, devolva o IPSEMG à diretoria 
anterior, porque até agora já teve quatro Presidentes incapazes de 
geri-lo. Pode ser que até terminar meu discurso já haja um quinto ou 
um sexto Presidente. Há uma luta fratricida pelo poder no grupo que 
está no IPSEMG, que foi descaracterizado. Cargos de recrutamento 
limitado foram transformados em cargos de recrutamento amplo; ou 
em recrutamento amplo para outros servidores do sistema, para pôr 
todo o mundo lá dentro. Aí, o pessoal não se entende. O IPSE:MG 
está deixando de ser administrado pelos servidores da Casa, que 
amam aquele Instituto e que reconhecem sua importância. Estamos 
assistindo ao desmonte do IPSEMG, com drásticas reduções de 
salário. 

É um absurdo o fim do IPSEMG Familia, saudado em todo o Brasil 
como um avanço na área da medicina, copiando o modelo de Cuba e 
o da França, que já trabalham há muitos anos com a questão da 
saúde da família. 

Podemos passar uma borracha no passado e começar a falar que 0 
caos está instalado. As possíveis irregularidades existentes no 
IPSEMG foram detectadas na CPI que V. Exa. presidiu, relativa ao 
Governo Azeredo. Não sei por que não deu cadeia. Não sei por que 
não houve conseqüência. Não sei por que o resultado da CPI não foi 
denunciado pelo Ministério Público. 

Deputado Chico Simões, o que está por trás do projeto deste 
Governo é o velho projeto do Governo do PSDB. Temos de colocar o 
dedo nas feridas. A verdade é que estão preparando, passo a passo, 
lentamente, o projeto de privatização do IPSEMG. Esta é a situação 
que vivemos hoje, e isso precisa ser dito nesta Casa. 

O Deputado Antônio Júlio tem andado com um envelope fechado, 
que será entregue ao Governador do Estado e deverá ser aberto 
daqui a um ano. Ele diz que torce para que não aconteça o que ele 
está prevendo de melancólico neste Governo, porque ele gosta de 
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Minas. 

O Deputado Antônio Júlio, da base do Governo, relator do projeto da 
reforma tributária que o Governo enviou a esta Casa, diz que espera 
que não se concretizem as suas previsões, porque seriam terríveis 
para Minas. Em relação ao IPSEMG, não sei o que diz o relatório 
sigiloso do Deputado, mas com certeza deve encerrar alguma 
previsão melancólica para o IPSEMG. 

Duvido que algum Deputado chegue ao microfone para falar que, 
nos últimos três anos, o IPSEMG tenha prestado serviço ruim no 
interior e que não tenha cumprido a sua função. A situação observada 
entre 2000 e 2002 foi de melhoria significativa na prestação de 
serviços aos servidores do Estado. Desafio qualquer um a dizer que o 
serviço tenha piorado nos três últimos anos. 

O Deputado Chico Simões* - Diante da palavra do Deputado Durval 
Ângelo, concluímos que o PSDB esfacelou o IPSEMG e o que sobrou 
é dividido entre seus apadrinhados, que hoje fazem intervenções no 
referido órgão. Hoje, pessoas que não têm nada a ver com a história 
daquela instituição são chefes, sem nada conhecer, e impõem ali 
verdadeiro terrorismo. Não podemos permitir que isso aconteça. 

Se já foi fruto de CPI de um Governo e de Deputados tão atuantes, 
gostaria de saber qual foi o resultado desse trabalho. Seria como 
cuspir para cima investigar as pessoas que estavam procurando 
algumas irregularidades. Isso nos faz desconfiar, sem, é lógico, 
termos certeza de nossa afirmativa. 

O que foi mudado no substitutivo enviado pelo Governo e que 
iremos votar? Não é tudo o que gostaríamos. Fizemos o que foi 
possível, discutindo com o Governo, na pessoa do Deputado Paulo 
Piau. Não posso achar que aqui há um salvador da pátria, que resolve 
tudo sozinho. Discutimos na Comissão de Administração Pública 
medidas para dar um lenitivo ao IPSEMG, que precisará de mais vigor 
desta Casa e de cada um dos servidores, os verdadeiros proprietários 
dessa instituição. 

Vocês foram muito bem representados por suas lideranças, que 
contribuíram de maneira fundamental para que as mudanças 
ocorressem. Precisamos estar atentos para preservar o IPSEMG, para 
que tenha um plano de cargos e vencimentos, para termos salários 
dignos e recursos para promover saúde e implementar as políticas de 
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seguridade social do Estado de Minas Gerais. Mas, neste 
momento, quais foram as mudanças fundamentais? O Governo 
mandou para esta Casa projeto criando a previdência complementar. 
Vimos que seria uma atitude precipitada, uma vez que ela não foi 
aprovada nem no Governo Federal. 

O IPSEMG continua, e vamos lutar para que seja o único gestor da 
seguridade social do Estado. Isso faz parte da trajetória do Instituto. 
Suprimimos artigos que criavam a seguridade social, uma vez que não 
foi sequer aprovada no Congresso Nacional. Suprimimos, no art. 85, a 
palavra "básica" (falava-se em assistência médica e odontológica 
básica). Não sei o que é básico. 

Também, no art. 85, § 8°, facultamos ao IPSEMG - não obrigamos -
que faça, de acordo com sua conveniência, convênios com 
municípios, desde que não tragam prejuízos para os servidores. Que 
o IPSEMG não banque a saúde de muitos Prefeitos que fazem 
compromisso e não pagam. Queremos manter o IPSEMG 
funcionando. Que se faça o convênio quando for necessário, olhando 
caso por caso, com alíquotas próprias para cada município. Queremos 
o IPSEMG cada vez mais forte. 

Também no conjunto das nossas ações, o IPSEMG já tinha um 
acordo firmado com o Governador Itamar Franco para assumir 60% 
da dívida em troca do pagamento, pelo Estado, dos benefícios e 
pensões por morte. Acrescentamos a obrigação de o Estado pagar 
aos inativos, aos funcionários do IPSEMG, o que vai representar 
aproximadamente R$5.000.000,00 por mês para o Instituto. 
Conseguimos esse avanço e tiramos da lei a previsão de que essa 
dívida seria dividida entre os Poderes. É o Estado quem vai assumi-la. 

Por último, tivemos sobre esse projeto um parecer inicial 
estabelecendo a contribuição facultativa. Quero registrar que houve o 
compromisso, por parte da Liderança do Governo, de não acatar essa 
contribuição. Sabemos dos bons serviços que presta o IPSEMG, mas 
sabemos também dos péssimos salários dos funcionários. Aqueles 
que ganham pouco talvez deixassem de contribuir para o IPSEMG, 
para sobrar um pouco mais para a sua panela, o que iria aumentar a 
fila do SUS, que está falido. Sabemos que, para quem ganha pouco, 
R$20,00 pesam no fim do mês, mas depois os servidores teriam um 
prejuízo muito grande, porque a assistência médica dada pelo 
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IPSEMG é muito melhor do que a do SUS.' E a pressão maior não 
veio por parte dos pequenos; veio de alguns servidores do Legislativo, 
do Judiciário, do Ministério Público, que não precisam do IPSEMG 
porque o Estado ajuda cada um a ter um plano de saúde próprio, com 
dinheiro público. Está na hora de mudar esse nome, contribuição 
compulsória, para contribuição solidária. É obrigação nossa, que 
temos uma certa posição, contribuir para aqueles que não tiveram as 
mesmas oportunidades e as mesmas chances que tivemos. Está 
garantido que todos contribuirão de maneira obrigatória para o 
IPSEMG. Meus caros Deputados, minhas caras Deputadas, essas 
foram as mudanças fundamentais que fizemos, mudanças acordadas 
com o Governo e que, temos certeza, serão aprovadas por esta Casa. 
Dizem que quem é escaldado com água quente tem medo de água 
fria. Espero que cada um de nós, que cada servidor fique atento. 
Sabemos que, muitas vezes, nem todos os servidores e companheiros 
têm a mesma proposta, o mesmo propósito e o mesmo projeto. 
Fiquem atentos para não deixarmos que pessoas inescrupulosas, em 
nome do servidor, se apoderem da direção desse Instituto e não o 
direcionem, realmente, para o bem de quem precisa. Temos que 
entender que o IPSEMG não pertence nem pode pertencer a nenhum 
Governador. Ele é um patrimônio dos servidores. Todos nós, sem 
exceção, contribuímos, sobremaneira, para a criação e a manutenção 
desse Instituto. Por isso, a Bancada do Partido dos Trabalhadores, 
junto com o PCdoB, não mede esforços para discutir a manutenção do 
IPSEMG. E, muito mais que da sua manutenção, precisamos do seu 
fortalecimento. Não quero entrar no mérito da administração anterior, 
pois não era Deputado e não participei dela, mas não posso deixar de 
dar o meu testemunho de uma coisa: nos últimos três ou quatro anos, 
o IPSEMG prestou um serviço de enorme relevância a todos os seus 
usuários. Isso não pode ser negado. Se, realmente, houve algum 
problema no final do mandato por falta de recursos para cumprir os 
seus compromissos, não podemos nos esquecer de que, durante mais 
de três anos e meio, ele cumpriu bem o seu papel. Isso ocorreu, 
seguramente, no final do Governo. Aliás, situo a minha dúvida nos três 
últimos meses de governo, que foram de transição e nos quais o 
Governo Aécio Neves mandava mais que o Governo Itamar Franco. 
Já tínhamos, com certeza, o início da ação do atual Governo, que não 
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tem compromisso com o Estado, com o IPSEMG e com o 
servidor. Em nome disso, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, 
queremos falar do prazer que tivemos em participar deste debate e 
dizer para cada um de vocês que a lógica matemática nunca nos 
colocará em uma situação em que 16 Deputados influenciarão uma 
Casa com 77 representantes. Mas o que faz mudar este parlamento e 
este Estado é a ação de cada um de vocês, uma ação organizada, 
com pressão, um instrumento próprio para fazer com que os políticos 
ajam para o cumprimento da justiça, construindo uma sociedade 
fraterna para todos nós. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebemos que não há 

quórum para continuação dos trabalhos e pedimos a V. Exa. que 
encerre de plano a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de hoje, 
às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se 
a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 138 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 11/7/2003 
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Chico Rafael, 
Leonardo Quintão e Chico Simões (substituindo este à Deputada Jô 
Moraes, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Leonardo 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 informa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 716/2003 (Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 719/2003 (Deputado Domingos Sávio) e 
782/2003 (Deputado Carlos Pimenta), no 2° turno. Passa-se à 1 a Fase 
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 717, 784 e 
788/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 25/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as 
Emendas nos 1 e 2, apresentadas pelo relator, Deputado Domingos 
Sá vi o; e do Projeto de Lei n° 716/2003 na forma do vencido no 1 o 
turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão 
do Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 719/2003, no qual o 
relator, Deputado Domingos Sávio, conclui pela aprovação da matéria 
na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda n° 1, que apresenta, 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta proposta de emenda. 
Aprovada a proposta, é ela incluída na nova redação do parecer, 
como Emenda no 2. Após discussão e votação, é aprovada a nova 
redação do parecer, assim como o parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei n° 782/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno 
(relator: Deputado Carlos Pimenta), tendo sido rejeitada proposta de 
emenda do Deputado Miguel Martini ao último projeto. Passa-se à 3a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Presidente recebe requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja informado à 
Comissão o número de proposições por ela apreciadas e os 
respectivos relatores, durante o primeiro semestre desta sessão 
legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia 14/7/2003, 
às 15 horas, com a finalidade de se apreciarem os Projetos de Lei nos 
717, 788 e 884/2003; determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sidinho do 

Ferrotaco - Jô Moraes. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 11/7/2003 
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Ermano Batista, Chico Simões, lrani Barbosa e José Henrique, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 0 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Simões 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada po~ 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião será suspensa até que a Comissão 
de Trabalho, Previdência e Ação Social aprecie o Parecer para o 1 o 
Turno do Projeto de Lei no 668/2003. Os trabalhos são reabertos com 
a presença dos Deputados Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico 
Simões, José Henrique, Ana Maria, Marília Campos e Sebastião 
Helvécio. A Presidência faz retirar de pauta o Projeto de Lei n° 
721/2003, por não atender a pressupostos regimentais. 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, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 668/2003 (relator: Deputado José Henrique) 
na forma do Substitutivo no 1 , da Comissão do Trabalho, Previdência e 
Ação Social, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, dia 
14/7/2003, às 14 horas e às 15 horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - lrani Barbosa - José 

Henrique - Sebastião Helvécio. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO, EM 12/7/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 

Olívia e os Deputados Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 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 Laudelino Augusto, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase 
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de redação final. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003 e Projeto de Lei 
Complementar n° 26/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Projetos de Lei 
Complementar n°s 27 e 28 e Projeto de Lei no 718/2003 (Deputado 
Laudelino Augusto). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de 
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003 e 
do Projeto de Lei Complementar no 26/2003 (relator: Deputado Doutor 
Ronaldo); dos Projetos de Lei Complementar nos 27 e 28 e do Projeto 
de Lei no 718/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). 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 julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto. 

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
T~ABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 12/7/2003 
As 1 Oh30min, 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 Ana Maria, 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, em 1 o turno, parecer 
sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 
668/2003. A seguir, a Presidência retira de pauta o referido projeto, 
por não atender a pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões 
extraordinárias, a serem realizadas no dia 14/7, às 14 e às 16 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão - Marília 
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Campos. 
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE: 

fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 14/7/2003 
As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Gil Pereira, José Henrique e lrani Barbosa, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência faz 
retirar da pauta o Projeto de Lei n° 668/2003 por ter sido apreciado em 
reunião anterior, prorroga a reunião até às 20 horas e, em seguida, a 
suspende para que o Projeto de Lei no 721/2003 seja apreciado Pela 
Comissão de Defesa do Consumidor. Reabertos os trabalhos com a 
presença dos Deputados Ermano Batista, Jayro Lessa, Sebastião 
Helvécio e José Henrique, o Presidente, Deputado Ermano Batista, 
encerra a reunião e convoca os membros da Comissão para as 
reuniões extraordinárias de hoje, às 20h01 min, e de amanhã, às 
9h30min e às 1 Oh30min, com a finalidade de se apreciar o parecer 
sobre o Projeto de Lei no 721/2003. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique -

Sebastião Helvécio. 
ATA DA sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO, EM 14/7/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, 
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 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 discutir e votar 
pareceres em fase de redação final e suspende a reunião até que os 
pareceres estejam em condições de serem apreciados. Reabertos os 
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trabalhos, com a presença da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Djalma Diniz e Doutor Ronaldo, a Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar no 25/2003, 
Projetos de Lei nos 716 e 719/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); 
Projetos de Lei n°s 724 e 782/2003 (Deputado Djalma Diniz). Passa-
se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar 
n° 25/2003 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); e dos Projetos de Lei 
n°s 716 e 719/2003 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); 724 e 
782/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto. 

ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 14/7/2003 
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira e André Quintão e as Deputadas Ana Maria, Marília 
Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, 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 Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar, o parecer sobre as 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei no 668/2003, em 1 o turno. 
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, no 1 o turno, o 
parecer pela rejeição das Emendas n°s 4 e 5 e pela aprovação da 
Emenda no 6, recebidas em Plenário, bem como pela aprovação da 
Subemenda no 1 à Emenda no 3, o que torna prejudicada a Emenda no 
3, e do Substitutivo no 1, apresentado por esta Comissão, ao Projeto 
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de Lei no 668/2003 (relator: Deputado Célio Moreira). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada dia 14/7, às 17 horas, com a finalidade 
de se apreciar o parecer, em 2° turno, sobre o Projeto de Lei no 
668/2003, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão. 

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 14/7/2003 
As 20h01 min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Gil Pereira, lrani Barbosa e Sebastião 
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil 
Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que irá suspender a reunião até que a Comissão 
de Defesa do Consumidor aprecie o parecer sobre o Projeto de Lei no 
721/2003. Reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados 
Ermano Batista, Jayro Lessa, lrani Barbosa, Sebastião Helvécio e 
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado José Henrique, por 
indicação da Liderança do PMDB), a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
as próximas reuniões extraordinárias, amanhã, 15/7/2003, às 9h30min 
e às 1 Oh30min, determina a lavratura da ata e encerra a reunião, por 
não haver matéria a ser apreciada. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique -

Sebastião Helvécio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 721/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, encaminhado a 
esta Casa por meio da Mensagem no 61/2003, dispõe sobre as formas 
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de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei no 6.763, 
de 26/12/75, e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003, foi a proposição 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s 1 a 13, por ela apresentadas. 

Agora, em face de requerimento do Deputado Antônio Júlio, 
aprovado em Plenário, vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto em estudo representa uma completa reformulação dos 

procedimentos adotados no que se refere à arrecadação dos tributos 
de competência do Estado. Para atingir tal propósito, o Poder 
Executivo sugere uma série de medidas que vão desde alterações no 
sistema de fiscalização até a possibilidade de quitação de débito 
tributário com a utilização de precatórios. 

Todo o processo de escrituração de documentos e livros fiscais 
passa por uma profunda modificação, especialmente por meio da 
substituição de procedimentos arcaicos por processamentos 
eletrônicos mais eficientes e menos vulneráveis à fraude contra o 
Fisco. O projeto em exame trata com mais rigor os sonegadores, que 
causam incontestáveis prejuízos ao erário público e lesam a 
concorrência. 

A proposição traz ainda inúmeras inovações. O instituto da 
desconsideração de atos e negócios jurídicos, com o fim de preservar 
o interesse do Fisco, é adotado como medida de prevenção de 
eventuais fraudes mediante alienação de bens da empresa devedora. 
Por outro lado, estende-se a responsabilidade tributária a terceiros 
envolvidos em processos dessa natureza. Outra inovação que pode 
ser destacada diz respeito ao monitoramento da transferência de 
patrimônio de contribuintes em débito com o propósito de frustrar o 
recebimento do crédito tributário. Neste caso, a Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais e os serviços notariais e de registro do foro 
extrajudicial exercerão um papel relevante de apoio ao Fisco. 

Como forma de impor controle mais rígido quanto à utilização de 
documentos fiscais, o projeto em análise limita a impressão de 
talonários de notas fiscais, tomando-se por base a média anual de 
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emissão desses documentos utilizados pelo contribuinte. 

Destacamos ainda, como inovação, as mudanças sugeridas pelo 
projeto na adjudicação de bens objeto de alienação pública -
incluindo-se o leilão -, cujos procedimentos serão mais ágeis como 
forma de facilitar o recebimento do crédito tributário devido. Também 
abre-se aos contribuintes em débito a possibilidade de saldar suas 
dívidas mediante utilização da dação em pagamento. 

Acreditamos que são razoáveis as alterações dos procedimentos 
judiciais adotados pelo Estado no que tange aos limites mínimos dos 
valores de dívidas para fins de execução fiscal, medida esta que irá 
desafogar o Poder Judiciário. 

Entretanto, apesar das inúmeras modificações positivas propostas 
no projeto, este contém uma série de dispositivos que devem ser 
alterados ou mesmo suprimidos. Alguns destoam do nosso 
ordenamento jurídico-constitucional e outros atentam contra os 
interesses do próprio Estado, que certamente afastará do seu território 
uma série de empresas, com conseqüente queda na arrecadação 
tributária. 

Assim sendo, além das Emendas nos 2 a 1 O e 13, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que merecem a nossa acolhida, 
propomos, na conclusão do nosso parecer, as Emendas nos 14 a 39 e 
as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas no 1 e 12, cujo 
objetivo maior é aprimorar o projeto, evitar evasão de empresas para 
outros Estados e preservar a arrecadação tributária. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 721/2003 com as Emendas n°S 2 a 1 O e 13, da 
Comissão de Constituição e Justiça; as Emendas nos 14 a 39 e as 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas n° 1 e 12, a seguir 
apresentadas; e pela rejeição das Emendas nos 1 , 11 e 12, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N° 14 
Suprima-se o§ 7° do art. 4°. 

EMENDA N° 15 
Suprima-se o § 3° do art. 11. 

EMENDA N° 16 
Suprima-se o § 4° do art. 11. 

-
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EMENDA N° 17 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Poder Executivo realizará a compensação de crédito 

inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado 
contra a Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 o - Para fazer jus à compensação, o interessado efetuará o 
pagamento do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após 
dedução do valor a compensar. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - Nos casos de créditos adquiridos por transferência de 
titularidade, a compensação fica condicionada ao pagamento, em 
moeda corrente, de no mínimo 10% (dez por cento) do crédito inscrito 
em dívida ativa, em até trinta parcelas mensais e sucessivas, não 
inferiores a 200 (duzentas) UFEMGs. 

§ 4° - O sujeito passivo do crédito inscrito em dívida ativa deverá 
estar registrado como titular do crédito líquido e certo na data da 
compensação. 

§ 5° - O contribuinte deverá apresentar termo de confissão de dívida 
e renúncia formal a eventuais direitos demandados em juízo, assinado 
pelo seu representante legal, e termo de quitação dos créditos líquidos 
e certos, que deverá ser anexado aos processos judiciais de onde se 
originarem os créditos líquidos e certos, com pedido de homologação 
da extinção do crédito respectivo e continuação pelo novo saldo do 
crédito líquido e certo, se existente. 

§ 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.". 

EMENDA N° 18 
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação: 
"Art. 13 - O arrolamento administrativo de bens é medida preventiva 

fiscal contra a deterioração do patrimônio do sujeito passivo, em 
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débito com a Fazenda Pública Estadual e será efetivada pela -
Secretaria de Estado da Fazenda, observada a forma e as condições 
estabelecidas em decreto. 

§ 1 o - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG ~ 
deverá enviar, em arquivo eletrônico, mensalmente, à Secretaria de 
Estado da Fazenda, informação sobre todos os atos relativos à 
constituição, modificação e extinção de firmas individuais e pessoas 
jurídicas, realizados no mês imediatamente anterior, observada a 
forma, as condições e as especificações estabelecidas em decreto. 

§ 2o - Os serviços do foro extrajudicial de registro de pessoas 
jurídicas, de registro de títulos e documentos e de registro de imóveis 
e de notas deverão enviar mensalmente, à Secretaria de Estado da 
Fazenda, preferencialmente em meio eletrônico, cópia das mesmas 
informações prestadas à Secretaria da Receita Federal, observada a 
forma, as condições e as especificações estabelecidas em decreto. 

§ 3o - Sem prejuízo do disposto no § 2° deste artigo, os serviços do 
foro extrajudicial nele mencionados deverão apresentar outras 
informações quando requeridas pela autoridade competente, 
observada a forma, as condições e as especificações estabelecidas 
em decreto. 

§ 4o - O fornecimento das informações a que se referem os 
parágrafos anteriores não está sujeito ao pagamento de custas e 
emolumentos. 

§ so - O descumprimento do disposto nos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo 
sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I - por falta de entrega das informações, por vez, 5.000 (cinco mil) 
UFEMGs; 

11 - por ato que não for comunicado no prazo devido, 800 
(oitocentas) UFEMGs. 

111 - por ato que for informado de modo incompleto ou incorreto, 500 
(quinhentas) UFEMGs. 

EMENDA N° 19 
Acrescente-se ao art. 14 os seguintes §§ 4 o e 5°: 
"Art. 14- ........................ .. 
§ 4° - Antes de proceder ao arrolamento de bens e direitos, a 

autoridade fiscal competente deverá intimar o sujeito passivo para que 
este, no prazo de 1 O dias, se o desejar, opte, em substituição ao 
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arrolamento, pelo oferecimento de garantia: 

§ 5° - Para fins do disposto no parágrafo anterior, serão aceitas as 
mesmas garantias previstas nos incisos I a IV do art. 9°, da Lei 
Federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e, na hipótese de 
depósito em dinheiro, este deverá ser feito na forma de depósito 
administrativo.". 

EMENDA N° 20 
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 
"Art. 19 - Os atestados de regularidade fiscal de que trata o § 3° do 

art. 219 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, deverão conter 
informações quanto à existência de arrolamento.". 

EMENDA N° 21 
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação: 
"Art. 20 - Em caso de extinção, nulidade, improcedência ou 

retificação do lançamento do crédito tributário para montante inferior 
ao valor previsto no § 2° do art. 14 desta lei, a Secretaria de Estado da 
Fazenda comunicará tal fato, no prazo de oito dias, contados da 
decisão irrecorrível no processo administrativo, ao respectivo serviço 
notarial ou de registro do foro extrajudicial, 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.". 

EMENDA N° 22 
Acrescente-se ao art. 24 o seguinte parágrafo: 
"Art. 24- .................................. . 
§ .... - O nome da pessoa física e jurídica de que trata este artigo 

não poderá permanecer no CADIN/MG quando prescrito o crédito 
tributário.". 

EMENDA N° 23 
Dê-se ao art. 205 da Lei no 6.763, de 1975, a que se refere o art. 28 

do projeto a seguinte redação: 
"Art. 28- ................................ .. 
Art. 205 - A autoridade fiscal poderá desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de descaracterizar a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 
da obrigação tributária, assegurado o direito de defesa do sujeito 
passivo. 
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§ 1 o - A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do 
ato ou negócio jurídico, previsto no "caput" deste artigo deverá, 5.er 
feita juntamente com a impugnação ao lançamento do cr~dlto 
tributário, na forma e no prazo da legislação que regula o contenC1050 

administrativo fiscal. 
§ 2° - O órgão julgador administrativo julgará necessariame~t~, e~ 

preliminar, a questão da desconsideração do ato ou negócio jundlco. · 
EMENDA N° 24 . a 

Dê-se ao § 1 o do art. 42 a que se refere o art. 28 do projeto 
seguinte redação: 

"Art. 42- ........................... .. 
§ 1° - Mediante recibo poderão ser apreendidos, quando co~stitua: 

provas de infração à legislação tributária, os documentos e objetos e 
que tratam os incisos I, 11 e 111 do art. 50.". 

EMENDA N° 25 8 
Dê-se ao art. 44 da Lei n° 6.763, de 1975, a que se refere o art. 2 

do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 28- ............................ d 
Art. 44 - Depende de autorização judicial a busca e apreensão e 

mercadorias, documentos, papéis, livros fiscais, bem como 
equipamentos, meios, programas e arquivos eletrônicos ou outros 
objetos, quando não estejam em dependências de estabelecimentos 
comercial, industrial, produtor ou profissional. 

Parágrafo único - A busca e apreensão de que trata o "caput" deste 
artigo também dependerá de autorização judicial, quando 0 

estabelecimento comercial, industrial, produtor ou profissional for 
utilizado como moradia.". 

EMENDA N° 26 
Dê-se ao § 3° do art. 49 a seguinte redação: 
"Art. 49- ............................ .. 
§ 3° - Para os efeitos da legislação tributária, à exceção do dispo:to 

no art. 4°, inciso VI, da Lei no 13.515, de 7 de abril de 2000, não tem 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas:"· 

EMENDA N° 27 
Acrescente-se ao art. 50 o seguinte parágrafo: 
"Art. 50- ............................. . 
§ .... - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
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Minas Gerais - DER-MG - obrigado a enviar mensalmente à 
secretaria de Estado da Fazenda a relação das empresas e 
respectivos valores arrecadados na cobrança da taxa de que trata o 
item 1 da tabela "c" anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975.". 

EMENDA N° 28 
Dê-se ao parágrafo único do art. 213 a que se refere o art. 28 do 

projeto a seguinte redação: 
"Art. 28- ............................. . 
Art. 213- ............................ . 
Parágrafo único - Em ambas as hipóteses, a devolução ocorrerá no 

prazo máximo de trinta dias úteis, contados da data do requerimento 
de restituição, e 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.". 

EMENDA N° 29 
Acrescente-se ao art. 7° da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 29 do projeto, o § 11 com a seguinte 
redação: 

"Art. 29- ................................. . 
Art. 7°- .................................. . 
§ 11 - Na hipótese do § 1 O, avaliada a oportunidade e a 

conveniência, a autoridade fazendária poderá prorrogar o prazo.". 
EMENDA N° 30 

Os incisos I e 11 do parágrafo único do art. 51 da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, a que se refere o art. 29 do projeto, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 51 - .............................. .. 
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 pelo contribuinte remetente ou pelo transportador. 

11 - prestado o serviço não declarado pelo prestador, cuja prestação 
tenha sido informada ao Fisco pelo contribuinte tomador.". 

EMENDA N° 31 
Acrescente-se ao art. 24 da Lei no 6.763, de 1975, a que se refere o 

art. 29 do projeto, os seguintes §§ 5° e 6°: 
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"Art. 29- ........................... . 
Art. 24- ............................. . 
§ 5o- O disposto no inciso 111 do§ 4° não se aplica a microempresa, 

assim definida nos termos da Lei n° 14.360, de 17 de julho de 2002. o 
§ 6° - Do indeferimento da inscrição com base no inciso 111 do § 4 

caberá recurso ao titular da Superintendência Regional da Fazenda a 
que o contribuinte estiver circunscrito.". 

EMENDA No 32 
Suprima-se o inciso XVI e dê-se ao inciso XV do art. 16 da Lei no 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se refere o art. 29 do 
projeto, a seguinte redação: 

"Art. 29- .......................... . 
Art. 16- ........................... . 
XV - apor, na mercadoria ou na sua embalagem, o número da 

inscrição estadual, ou o número do lote de fabricação ou qualquer 
especificação de controle da produção, nas hipóteses e na forma 
especificada em regulamento;". 

EMENDA N° 33 
Dê-se nova redação ao inciso V do art. 17 da Lei no 13.470, de 17 de 

janeiro de 2000, a que se refere o art. 39 do projeto: 
"Art. 39- ......................... . 
Art. 17- .......................... . 
V- pedido de reexame para a Câmara Especial, 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 art. 142 da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975; 

b) da prova dos autos; 
c) de decisão do Poder Judiciário favorável à Fazenda Pública 

Estadual ou ao contribuinte, observada a restrição contida no art. 142 
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, referente à mesma 
matéria objeto da discussão na instância administrativa." .. 

EMENDA N° 34 
Acrescente-se onde convier: 
O art. 30 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescido 

do§ 5°, com a seguinte redação: 
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"Art. 30- ......................... . 
§ 5° - Declarada a inidoneidade de documentação fiscal, o 

contribuinte poderá impugnar os fundamentos do ato administrativo, 
mediante prova inequívoca da inexistência dos pressupostos para sua 
publicação, hipótese em que, reconhecida a procedência das 
alegações, a autoridade competente o retificará, reconhecendo a 
legitimidade dos créditos.". 

EMENDA No 35 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 20 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
'Art. 20- ............................ . 
Parágrafo único - Verificada em estabelecimento atacadista, por 

intermédio da emissão de notas fiscais de saída, entrada de café "in 
natura" desacobertada de nota fiscal, relativamente a esta aquisição, 
não será aplicada penalidade nem exigido o tributo relativo à 
entrada.'.". 

EMENDA N° 36 
Dê-se ao § 3° do art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 28 do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 28- ........................... . 
'Art. 7°- ............................ . 
§ 3° - Na hipótese de produtos agropecuanos remetidos para 

empresas situadas no Estado com fim exclusivo de exportação, o 
disposto no parágrafo anterior não se aplica no caso de não se 
efetivar a exportação por responsabilidade exclusiva da empresa 
adquirente da mercadoria, bem como nas hipóteses de fraude, dolo ou 
má-fé por parte desta, ficando o produtor rural remetente da 
mercadoria desobrigado do recolhimento do imposto devido, 
observadas a forma e demais condições estabelecidas em 
regulamento.'.". 

EMENDA N° 37 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. . . - Os créditos tributários apurados pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de produtores rurais situados neste Estado, 
formalizados ou não, autuados ou inscritos em dívida ativa, ajuizada 
ou não sua cobrança, decorrentes de operações com produtos 
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agropecuanos, destinados à exportação e ao abrigo da não-
incidência do ICMS, na hipótese de não se efetivar a exportação por 
culpa exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, seja esta 
exportadora, "trading company", armazém-alfândega ou entreposto 
aduaneiro, bem como nos casos em que esta agir com dolo, fraude ou 
má-fé, serão de inteira responsabilidade da empresa exportadora 
"trading company", armazém-alfândega ou entreposto aduaneiro 
ficando o produtor rural desobrigado de saldar tal crédito, nã.~ 
incidindo em desfavor do produtor rural remetente a regra 
estabelecida no§ 2° do art. r da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975.". 

EMENDA N° 38 
Dê-se ao "caput" do art. 49 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 28 do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 28- ............................. . 
Art. 49 - A fiscalização do imposto compete à Secretaria de Estado 

da Fazenda, observado o disposto no art. 201.". 
EMENDA N° 39 

Dê-se ao art. 218 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, a 
que se refere o art. 28 do projeto, a seguinte redação: 

"Art. 28- .......................... .. 
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, aprovado por 
resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do 
Advogado-Geral do Estado.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - Não será exigido depósito prévio para seguimento de 

recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho de Contribuintes 
contra decisão nos processos tributário-administrativos. 

§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo quando o 
valor atualizado do crédito tributário for igual ou superior a 200.000 
(duzentas mil) UFEMGs, na época da interposição do recurso, 
hipótese em o recorrente deverá comprovar a efetivação de depósito, 
em moeda corrente, de valor correspondente aos seguintes 
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percentuais da exigência fiscal definida no primeiro julgamento do 
conselho de Contribuintes: 

I - 15% (quinze por cento), para crédito tributário com valor entre 
200.000 (duzentas mil) e 400.000 (quatrocentas mil) UFEMGs; 

11 - 20% (vinte por cento), para crédito tributário com valor entre 
400.001 (quatrocentas mil e uma) e 600.000 (seiscentas mil) 
UFEMGs; 

111 - 30% (trinta por cento), para crédito tributário acima de 600.000 
(seiscentas mil) UFEMGs. 

§ 2° - O depósito será efetuado na forma estabelecida em decreto.". 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 12 

Dê-se ao "caput" e ao § 1 o do art. 204, a que se refere o art. 28 do 
projeto, a seguinte redação: 

"Art. 28- ............................... . 
Art. 204 - Os livros e documentos que envolvam, direta ou 

indiretamente, matéria de interesse tributário são de exibição 
obrigatória ao Fisco. 

§ 1 o - Na forma da Lei Complementar no 105, de 1 O de janeiro de 
2001, a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio do 
Superintendente Regional competente, poderá solicitar informações 
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de 
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as 
referentes a contas de depósito e de aplicações financeiras, quando 
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. 

§ 2° - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para fins extrafiscais, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus funcionários, de qualquer informação obtida, em razão de 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.". 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

Miguel Martini. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 717/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 717/2003, de autoria do Governador do Estado, 
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que 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, foi aprovado no 
segundo turno com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 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 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 no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Esta lei disciplina, no âmbito do Poder Executivo, 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 do Estado e a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes de economias com despesas correntes no 
desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento institucional e 
individual ou no pagamento de prêmio de produtividade, nos temos do 
art. 30, § 4°, da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - A aplicação do disposto nesta lei pode estender-
se aos órgãos autônomos e unidades administrativas do Poder 
Executivo, 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. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, entende-se por: 
I - Acordo de Resultados aquele celebrado entre dirigentes de 

órgãos e entidades do Poder Executivo e as autoridades que sobre 
eles tenham poder hierárquico ou de supervisão; 

-
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111- acordante o órgão, unidade administrativa ou entidade do Poder 
Executivo hierarquicamente superior 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; 

IV - acordado o órgão, unidade administrativa ou entidade da 
Administração direta ou indireta hierarquicamente subordinado ou 
vinculado, responsável pela execução das ações necessárias para o 
atingimento das metas pactuadas no Acordo de Resultados; 

V - interveniente o órgão da Administração direta signatário do 
Acordo de Resultados que seja responsável pelo suporte necessário 
ao acordante e ao acordado, para o cumprimento das metas 
estabelecidas; 

VI - público interessado os afetados direta ou indiretamente pelas 
atividades específicas do acordado; 

VIl - desempenho o grau de ate~dimento de exigências de 
otimização dos recursos disponíveis, o atingimento das metas 
propostas e a qualidade dos resultados obtidos na atuação pública; 

VIII - indicador o valor absoluto, o valor relativo ou a característica 
utilizada para mensurar a qualidade do desempenho do acordado; 

IX - meta de desempenho o nível desejado de desempenho em 
prazo determinado, indicado de forma objetiva e quantificável. 

Parágrafo único - O Acordo de Resultados de que trata o inciso I do 
"caput" será formalizado mediante instrumento que especifique as 
metas de desempenho, os prazos de cumprimento e os padrões de 
controle preestabelecidos e terá por contrapartida o enquadramento 
do órgão ou da entidade em normas especiais, mais flexíveis, 
estabelecidas em leis ou atos infralegais, aplicáveis unicamente aos 
órgãos e às entidades que mantenham fiel cumprimento do Acordo. 

Capítulo 11 
Do Acordo de Resultados 

Seção I 
Das Características Gerais 

Art. 3° - O Acordo de Resultados observará os princ1p1os de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
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razoabilidade e economicidade. 
Art. 4°- O Acordo de Resultados terá como objetivos fundamenta.is· 
I - aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestae~0"5 

à sociedade; 
11 - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou 

entidades que cumpram o seu papel individual, institucional ou socia.l· 
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 política.5 
públicas e os programas governamentais; 

V - dar transparência às ações dos órgãos públicos e facilitar 0 
controle social sobre a atividade administrativa, mediante a 
divulgação, 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 ele 
gestão flexíveis, vinculados ao desempenho institucional, 
propiciadores do envolvimento dos seus agentes e dirigentes no 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

Seção 11 
Da Elaboração 

Art. so - Os Acordos de Resultados de que trata esta lei conterão, 
sem prejuízo de outras especificações, cláusulas que estabeleçam: 

I - metas, indicadores de desempenho qualitativos e quantitativos, 
prazos de consecução, otimização de custos e eficácia na obtenção 
dos resultados; 

li - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de 
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das 
ações pactuadas, durante a vigência do Acordo de Resultados; 

111 - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do 
acordado, em especial em relação às metas estabelecidas; 

IV- compromissos dos intervenientes, quando for o caso; 
V - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, com 

critérios, parâmetros e indicadores a serem considerados na avaliação 
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do Acordo; 

VI - penalidades aplicáveis aos signatários, em caso de 
descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas, bem 
como do cometimento de eventuais faltas; 

VIl - vedação, ao acordado, da utilização dos recursos pactuados no 
Acordo de Resultados como garantia na contratação de operações de 
crédito; 

VIII -critérios para o cálculo de prêmios de produtividade atribuídos 
ao pessoal do órgão ou entidade participante, provenientes da 
economia com despesas correntes, observado o disposto nos arts. 32 
a 34 desta lei; 

IX - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do 
Acordo; e 

X - prazo de vigência, que não poderá ser superior a três anos. 
Seção 111 

Da Formalização 
Art. 6° - É 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 
pactuados com as finalidades da entidade ou do órgão acordado. 

Art. 7° - São signatários do Acordo de Resultados os dirigentes 
máximos do acordante, do acordado, da SEPLAG e das demais 
partes intervenientes, quando houver. 

Parágrafo único - O extrato do Acordo de Resultados e seus 
aditamentos serão publicados no órgão oficial dos Poderes do Estado, 
pelo acordante, e divulgados na página da internet do acordante, do 
acordado e da SEPLAG no prazo máximo de vinte dias contados de 
sua assinatura. 

Art. so - Na formulação de indicadores de desempenho, para efeito 
da avaliação das metas propostas, será considerada a eficiência dos 
processos finalísticos do acordado. 

Seção IV 
Do Controle, da Avaliação, da Fiscalização e da Execução 

Art. go - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de 
Resultados, o acordante contará com o apoio de Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação instituída por seu dirigente máximo em 
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ato próprio e integrada, obrigatoriamente, pelos seguintes 
membros: 

I - representante do acordante; 
11 - representante de cada interveniente, quando houver, por el~ 

indicado; 
111- representante da SEPLAG, indicado por seu titular; 
IV - representante dos servidores do órgão ou entidade acordados. 
Parágrafo único - A Comissão de Acompanhamento e Avaliaçãc 

reunir-se-á ordinariamente duas vezes ao ano e, extraordinariamente, 
sempre que necessário. 

Art. 10- À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete: 
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado, 

considerando as metas e indicadores de desempenho previstos nc 
Acordo de Resultados; 

11 - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo d~ 
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 realizadas pela Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação incluirão, sem prejuízo de outras 
informações, os fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao 
descumprimento pelo acordado das metas estabelecidas, bem como 
as medidas que este último tenha adotado para corrigir as falhas 
detectadas. 

Art. 11 - Serão levados em consideração, na avaliação do Acordo 
de Resultados, o volume de reclamações referentes à oferta ou à 
qualidade dos serviços prestados e as denúncias relativas à aplicação 
de recursos públicos e à atuação de seus agentes. 

Art. 12 -A Comissão de Acompanhamento e Avaliação de que trata 
o art. 9° poderá contar com o suporte técnico de especialistas 
externos nas áreas de conhecimento das ações previstas no Acordo 
de Resultados e com o auxílio de especialistas em auditoria de 
desempenho. 

Art. 13 - Cada órgão ou entidade representado na Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação arcará com seus respectivos custos, 
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cabendo ao acordante o apoio logístico 'ao funcionamento da 
Comissão, bem como o custeio de eventuais despesas com os 
especialistas a que se refere o art. 12. 

Art. 14 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação 
encaminhará à autoridade acordante relatório conclusivo sobre a 
avaliação realizada, no prazo de trinta dias contados 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 contingenciamento 
ou a outra forma 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, os indicadores e os prazos do Acordo serão 
repactuados. 

Seção V 
Da Vigência, da Renovação e da 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, ratificada pelo acordante. 

Art. 18 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá 
recomendar a revisão parcial ou total do Acordo de Resultados, 
devidamente fundamentada, quando verificar a necessidade de: 

I - alteração de objetivos, obrigações, indicadores e metas; 
li- adequação à lei orçamentária anual. 
§ 1 o - A recomendação da revisão parcial ou total do Acordo de 

Resultados deverá ser ratificada pelo acordante. . 
§ 2° - A revisão parcial ou total do acordo de resultados será 

formalizada mediante termo aditivo, celebrado, na hipótese prevista no 
inciso I, entre acordante e acordado após aprovação pela SEPLAG. 

Seção VI 
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Da Suspensão e da Rescisão 
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 em caso de 
descumprimento grave e injustificado, por ato unilateral e escrito do 
acordante ou por acordo entre as partes, independentemente das 
demais medidas legais cabíveis. 

Art. 21 - Os conflitos do Acordo de Resultados serão, sempre que 
possível, resolvidos por acordo entre as partes. 

Capítulo 111 
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 responsável por órgão ou entidade que tiver desempenho 
insatisfatório em: 

I - duas avaliações sucessivas do Acordo de Resultados; 
11 - três avaliações intercaladas em uma série de cinco avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados; 
111 - quatro avaliações intercaladas em uma série de dez avaliações 

consecutivas do Acordo de Resultados. 
Art. 23 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 22, se 

houver indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou 
quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os 
responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos competentes 
para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, 
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores, 
sob pena de se tornarem 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 
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do Poder Executivo poderá ser ampliada mediante a celebração 
de Acordo de Resultados, observadas as exigências estabelecidas 
nesta lei. 

Art. 25 - Os órgãos de controle interno estabelecerão mecanismos 
de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial que levem em consideração os prazos e os indicadores de 
desempenho previstos no Acordo de Resultados. 

Art. 26 - Com o objetivo de alcançar ou superar as metas previstas 
no Acordo de Resultados, o dirigente máximo de órgão ou entidade, 
durante a vigência do Acordo e na forma do regulamento, poderá: 

I - abrir créditos suplementares até o limite de 1 0% (dez por cento) 
da despesa fixada em decreto e no Acordo de Resultados, dentro de 
cada grupo de despesa, mediante a 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, desde que não sejam alteradas as unidades 
orgânicas estabelecidas em lei e não haja 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 no 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 
Federal no 9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 1 o - O disposto no inciso 1 não compreende as dotações 
referentes a pessoal e encargos sociais. 

§ 2°- Os resultados da avaliação prevista no inciso 111 poderão ser 
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. 

§ 3o - Para os efeitos legais previstos no parágrafo único do art. 24 
da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei 
Federal n° 9.724, de f de dezembro de 1998, os órgãos e entidades 
com Acordo de Resultados em vigor equiparam-se a agências 
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executivas ou organizações militares prestadoras de serviço com 
contrato de gestão celebrado no âmbito da Administração Pública 
Federal. 

§ 4o - O Poder Executivo expedirá regulamento único para 
disciplinar o disposto no inciso IV do "caput" deste artigo, que poderá 
ser utilizado pelos órgãos e entidades com Acordo de Resultados ern 
vigor. 

Art. 27 - Os órgãos ou as entidades com Acordo de Resultados ern 
vigor poderão admitir empregados públicos, observados os seguintes 
critérios: 

I - investidura em emprego público, com observância do disposto no 
§ 1 ° do art. 21 da Constituição do Estado, sob o regime jurídico do 
Decreto-Lei no 5.452, de 1 a de maio de 1943, - Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT; 

11 - vinculação a metas de desempenho, em atendimento à 
finalidade dos órgãos e das entidades; 

111 - remuneração não superior ao valor de mercado ou, na ausência 
deste, à do cargo equivalente do Poder Executivo estadual; 

IV- previsão orçamentária de custeio correspondente. 
Art. 28 - Os servidores públicos lotados nos órgãos e entidades 

signatários de Acordo de Resultados permanecem submetidos às 
respectivas normas, inclusive às relativas à remuneração dos cargos 
de provimento efetivo. 

Capítulo V 
Da Aplicação de Recursos em Desenvolvimento Institucional e Prêmio 

de Produtividade 
Art. 29 - Os recursos orçamentários provenientes da economia corn 

despesas correntes em cada órgão, autarquia ou fundação da 
Administração Pública estadual poderão ser aplicados, na forma 
prevista nesta lei, no pagamento de prêmio de produtividade e no 
desenvolvimento de programas de: 

I - qualidade e produtividade; 
11 -treinamento e desenvolvimento de pessoal; 
111 - modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço 

público. 
Parágrafo único - Os recursos a que se refere este artigo serão 

aplicados em consonância com as políticas, diretrizes e objetivos de 

L------~----' 



1369 
modernização e reforma administrativa e de pessoal 
estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 30 - Os recursos economizados serão apurados a cada 
exercício, com base na diferença, em valores reais, entre o disponível 
para empenho e o orçamento efetivamente executado pelo órgão ou 
entidade, conforme disposto no Acordo de Resultados. 

§ 1 o - Adicionalmente ao disposto no "caput", o desempenho do 
órgão ou entidade será aferido em função da cobertura e da qualidade 
dos serviços e atividades realizados no exercício, com a utilização dos 
indicadores definidos no Acordo de Resultados. 

§ 2° - A economia com despesas correntes por parte do órgão ou 
entidade não poderá ser gerada pela redução da cobertura ou da 
qualidade dos serviços e atividades prestados, conforme disposto no 
Acordo de Resultados. 

§ 3° - Não serão computadas 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 na 
proposta orçamentária anual, com previsão detalhada para as 
aplicações previstas no art. 29, em dotação específica na SEPLAG. 

§ 1 o - Os valores consignados na dotação referida no "caput" não 
serão computados para fins de fixação de tetos ou limites de despesa 
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 
desempenhos. 

Art. 32 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, 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 do montante apurado. 

§ 1 o - Os recursos destinados pelo órgão ou entidade ao pagamento 
de prêmio de produtividade a que se refere este artigo, a ser pago em 
duas parcelas ou em parcela única, serão distribuídos entre os 
servidores da seguinte forma: 
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I - 50% (cinqüenta por cento), proporcionalmente ao valor do 

vencimento de cada servidor, com base na pontuação obtida em 
avaliação individual de desempenho; 

11 - 50% (cinqüenta por cento), no mesmo valor para todos os 
servidores, no âmbito de cada órgão ou entidade. 

§ 2° - A unidade que trata o inciso 11 do § 1 o 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. 

§ 3o - O prêmio de produtividade não se incorpora à remuneração 
nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não 
servirá de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para 
a contribuição à seguridade social. 

Art. 33 - O pagamento de prêmio de produtividade aos servidores só 
poderá ocorrer em órgão ou entidade com Acordo de Resultados em 
vigor e com instrumento de avaliação permanente do desempenho 
dos seus servidores. 

§ 1 o - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor, 
computados semestralmente, serão convertidos em pontuação, 
conforme previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores 
individuais do prêmio de produtividade. 

§ 2o - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido pelo 
servidor que tiver alcançado o nível mínimo de desempenho previsto 
em regulamento. 

Art. 34 - Compete à 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, 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 
Disposições Finais 

Art. 35 - Enquanto houver déficit fiscal, os recursos orçamentários 
economizados na forma do art. 30 serão aplicados na proporção de 
50% (cinqüenta por cento) para amortização da dívida pública 
estadual e de 50% (cinqüenta por cento) para as atividades previstas 
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no arts. 29 e 32. 

Art. 36 - O disposto nesta lei será regulamentado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 38- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 724/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 724/2003, de autoria do Presidente do Tribunal 

de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do 
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 724/2003 
Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 

Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento em 

Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 
Gerais, constante no Anexo 11 da Lei no 11.098, de 11 de maio de 
1993, e no Quadro Específico de Provimento Efetivo, constante no 
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, os cargos constantes, 
respectivamente, nos Anexos I e 11 desta lei. 

Art. 2° - Dos cargos criados na forma do art. 1 o desta lei, destinam-
se a câmara a ser instalada no mês de agosto de 2003: 

I -quatro cargos de Assessor Judiciário 111; 
li -quatro cargos de Assessor Judiciário I; 
111 -um cargo de Diretor de Secretaria de Câmara; 
IV - um cargo de Escrevente Substituto; 
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V - oito cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-22 a PJ-44; 
VI - cinco cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-45 a PJ-58; 
VIl- três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-59 a PJ-71; 
VIII -três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-23 a PJ-87. 
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Art. 3° - Dos cargos criados na forma do art. 1 o desta lei, destillam-
se a câmara a ser instalada no mês de dezembro de 2003 e cujo 
funcionamento se iniciará em fevereiro de 2004: 

I -dez cargos de Assessor Judiciário 111; 
11 -dez cargos de Assessor Judiciário I; 
111 - um cargo de Diretor de Secretaria de Câmara; 
IV - um cargo de Escrevente Substituto; 
V - nove cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-22 a PJ-44; 
VI - seis cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-45 a PJ-58; 
VIl- três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-59 a PJ-71; 
VIII -três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-23 a PJ-87. 
Art. 4° - Serão providos somente no mês em que se iniciar 0 

funcionamento da câmara a que se refere o art. 3o os cargos 
constantes nos incisos desse artigo, bem como: 

I - dois cargos de Diretor de Secretaria de Recursos para Tribunais 
Superiores; 

11 - três cargos de Escrevente Substituto; 
111- um cargo de Diretor de Secretaria de Feitos Especiais. 
Art. 5o - É de recrutamento amplo o cargo de Assessor Técnico, 

código T A-DAS-11, padrão PJ-63, do Quadro Específico de 
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais, constante no Anexo 11 da Lei no 11.098, de 
11 de maio de 1993. 

Art. 6° - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições Para 
criação ou aumento de despesas estabelecidos pela Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. r - Para atender às despesas decorrentes da aplicação do 
disposto no art. 2° 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. ao- As despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 
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3° e 4° desta lei correrão por conta das dotações consignadas no 
orçamento do Tribunal de Alçada para o exercício de 2004. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Doutor Ronaldo. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 

* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 16.7.2003 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , ... de ..................... de 2003) 

* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 16.7 .2003. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 782/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 782/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a criação da Superint~ndência de Coordenação da 
Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências, foi aprovado no 2° turno na forma do vencido no 
1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 782/2003 
Cria a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a 

Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
Art. 1 o - Ficam criadas a Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária na 
estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária da 
Secretaria de Estado de Defesa Social. 

.___ ___ ~ ___ ____. 
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Capítulo 11 
Das Competências 

Art. 2o - Compete à Superintendência de Coordenação da Guarda. 
Penitenciária: 

I - normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 
segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos 
penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária; 

li- zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários; 
111 - coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e 

custódia de sentenciados em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 

IV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas etr) 
regulamento. 

Capítulo 111 
Da Estrutura Organizacional 

Art. 3° - A Superintendência de Coordenação da Guarda. 
Penitenciária é composta por duas diretorias. 

Parágrafo único - A denominação, a competência e a descrição das 
unidades administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas 
em decreto. 

Capítulo IV 
Do Pessoal e dos Cargos em Comissão 

Art. 4 o - Ficam criados no Quadro Especial constante no Anexo da 
Lei Delegada no 1 08, de 29 de janeiro de 2003, e no Anexo I do 
Decreto no 43.187, de 1 O de fevereiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I- um cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
11- três cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR- 06; 
111 - dois cargos de Comandante de Avião, código EX-24, símbolo 

12/A; 
IV - dois cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo 

12/A. 
§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão relativos às unidades 

de que trata o art. 3° desta lei serão ocupados, preferencialmente, por 
Agente de Segurança Penitenciário da última classe, com formação 
superior relacionada às atividades-fim da Superintendência. 

§ 2° - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei 
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serão estabelecidos por meio de decreto. 

Capítulo V 
Dos Cargos e da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
Art. se - Fica criada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado 

de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração 
Penitenciária, a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, 
composta por cinco mil cargos efetivos de Agente de Segurança 
Penitenciário. 

Art. 6° - Compete ao Agente de Segurança Penitenciário: 
I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos 

penais; 
11 - exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 
111 - desempenhar ações de vigilância interna e externa dos 

estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que 
compõem suas edificações. 

§ 1 o - O Agente de Segurança Penitenciário fica autorizado a portar 
arma de fogo fornecida pela administração pública, quando em 
serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. 

§ 2° - O Agente de Segurança Penitenciário lotado em 
estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao Diretor 
do respectivo estabelecimento. 

§ 3° - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será exercido 
em regime de dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser 
convocado a qualquer momento, por necessidade do serviço. 

§ 4 o - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será lotado 
nos estabelecimentos penais a que se refere o art. 4°, inciso XI, alínea 
"d", do Decreto no 43.29S, de 29 de abril de 2003. 

§ se - Desenvolve atividade exclusiva de Estado o servidor 
integrante da carreira a que se refere este artigo. 

Art. 7o - Fica criada a Gratificação de Agente de Segurança 
Penitenciário em Estabelecimento Penal - GAPEP -, a ser atribuída 
aos servidores da carreira de que trata o art. se desta lei. 

§ 1 o - A base de cálculo para a concessão da GAPEP será de SS% 
(oitenta e cinco por cento) do vencimento básico correspondente ao 
grau "J" da faixa de vencimento em que o servidor estiver posicionado 
na tabela constante do Anexo 11 desta lei. 

§ 2° - A GAPEP é inacumulável com qualquer outra vantagem da 
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mesma natureza ou que tenha como pressupostos para a sua 
concessão as condições do local de trabalho. 

§ 3° - A GAPEP não será devida nos períodos de afastamento do 
servidor, salvo nos casos de férias, férias-prêmio, licença para 
tratamento de saúde, licença à servidora gestante e exercício de 
mandato sindical. 

§ 4° - A GAPEP será incorporada, para fins de aposentadoria, nos 
termos da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002. 

Art. 8° - Constituem fases da carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário: 

I - o ingresso; 
li- a promoção; 
111 - a progressão. 
Art. go - O ingresso na carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário far-se-á por provimento de cargo efetivo na classe inicial, 
mediante aprovação em concurso público, constituído pelas seguintes 
etapas sucessivas: 

I - provas ou provas e títulos; . 
11 - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de 

regulamento; 
111- prova de aptidão psicológica e psicotécnica; 
IV - prova de condicionamento físico por testes específicos; 
V - exame médico; 
VI - curso de formação técnico-profissional. 
§ 1 o - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão 

publicadas em edital, que deverá especificar: 
a) o número de vagas a serem preenchidas, para a matrícula no 

curso de formação técnico-profissional; 
b) o limite de idade do candidato; 
c) as condições exigidas de sanidade física e psíquica; 
d) os conteúdos sobre os quais versarão as provas e os respectivos 

programas; 
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, 

inclusive as de capacidade física; 
f) as técnicas psicológicas a serem aplicadas; 
g) os critérios de avaliação dos títulos; 
h) o caráter eliminatório ou classificatório das etapas do concurso a 
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que se refere este artigo. 

§ 2° - São requisitos para a inscrição em processo seletivo para o 
provimento em cargo de Agente de Segurança Penitenciário: 

a) ser brasileiro; 
b) estar no gozo dos direitos políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares; 
d) possuir certificado de conclusão do ensino médio. 
§ 3° - A comprovação das condições previstas no § 2° deste artigo 

será feita pelo candidato no ato da inscrição. 
§ 4 o - É requisito para a matrícula no curso de formação técnico-

profissional a que se refere o inciso VI do "caput" deste artigo a 
aprovação nas etapas constantes dos incisos I a V, a fim de se 
comprovar, em especial, que o candidato possui: 

a) idoneidade moral e conduta ilibada; 
b) boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica; 
c) temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à 

categoria funcional, apurado em exame psicotécnico; 
d) aptidão física, verificada mediante prova de condicionamento 

físico. 
§ 5o - O curso de formação a que se refere o inciso VI do "caput" 

deste artigo ocorrerá em horário integral, terá duração definida em 
regulamento e grade curricular específica, na qual serão incluídos 
conteúdos relativos a noções de Direitos Humanos e de Direito Penal. 

§ 6o - Os selecionados e inscritos no curso de formação técnico-
profissional receberão uma bolsa no valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento básico relativo à faixa de 
vencimento 1 - grau A. 

§ 7o - Será reprovado no curso de formação técnico-profissional o 
candidato que não obtiver 60% (sessenta por cento) do 
aproveitamento total do curso ou for reprovado em três ou mais 
disciplinas. 

Art. 1 O - Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo 
efetivo para o grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da 
carreira a que pertencer. 

§ 1 o- Os graus serão identificados por letras de "A" até "J". 
§ 2° - A progressão na carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário se dará a cada dois anos, desde que o servidor não 
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tenha sofrido pumçao disciplinar no período e satisfaça os 
requisitos previstos nas alíneas "a" e "c" do § 1 o do art. 11 desta lei. 

Art. 11 - Promoção na carreira de Agente de Segura~ça 
Penitenciário é a passagem do servidor ocupante de cargo efetiVO 
para cargo vago da classe imediatamente superior da carreira a que 
pertencer. 

§ 1° - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor preencher 05 

seguintes requisitos: 
a) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
b) ter, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício no cargo; 
c) ser aprovado em avaliação de desempenho. , 
§ 2° - A promoção do Agente de Segurança Penitenciário ocor~era 

após a emissão de parecer favorável da Comissão de Promoçoes. 
criada por esta lei, observada a disponibilidade de cargos vagos e 
satisfeitos os requisitos previstos no §1 o deste artigo. o 

Art. 12 - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 11 , § 1 ' 
alínea "c", desta lei observará os seguintes critérios: 

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 no âmbito da instituição; 
XI - capacidade de trabalho em equipe. 
§ 1 o - Os critérios a que se refere este artigo e o sistema de 

avaliação de desempenho serão definidos em regulamento. 
§,2°- A comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo 

Diretor do estabelecimento penal. 
Art. 13 - Fica criada a Comissão de Promoções, com a finalidade de 

analisar a promoção na carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário. 

§ 1 o - Compõem a comissão a que se refere este artigo: 
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I - o Secretário de Estado de Defesa Social; 
11 - o Subsecretário de Administração Penitenciária; 
111 - o Diretor da Superintendência de Segurança e Movimentação 

Penitenciária; 
IV - o Diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

Penitenciário; 
V - o Diretor da Superintendência de Assistência ao Sentenciado; 
VI - o Diretor da Superintendência de Coordenação da Guarda 

Penitenciária; 
VIl - dois representantes da entidade de classe dos Agentes de 

Segurança Penitenciários. 
§ 2° - A Comissão de Promoções será presidida pelo Secretário de 

Estado de Defesa Social, o qual, em caso de ausência ou 
impedimento, será substituído pelo Subsecretário de Administração 
Penitenciária. 

§ 3° - As normas de funcionamento da Comissão serão 
estabelecidas em regimento interno, aprovado por resolução do 
Secretário de Estado de Defesa Social. 

Art. 14 - A composição quantitativa das classes da carreira de 
Agente de Segurança Penitenciário é a constante no Anexo I desta lei. 

Art. 15 - A jornada de trabalho dos servidores da carreira de Agente 
de Segurança Penitenciário é de oito horas diárias. 

Parágrafo único - A jornada a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento. 

Art. 16 - A tabela de vencimento das classes de cargos de Agente 
de Segurança Penitenciário é a constante no Anexo 11 desta lei. 

Art. 17 - A Escola de Justiça e Cidadania, criada pela Lei Delegada 
n° 56, de 29 de janeiro de 2003, passa a denominar-se Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. 

Parágrafo único - Cabe à Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar sua grade 
curricular e ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e 
qualificação necessários ao ingresso e desenvolvimento na carreira de 
que trata esta lei. 

Capítulo VI 
Disposições Transitórias 

Art. 18 - Os servidores ocupantes de cargos da classe de Agente de 
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Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei no 
13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício em 
estabelecimento penal da Subsecretaria de Administração 
Penitenciária, serão posicionados, excepcionalmente, no grau A, no 
nível correspondente da Classe de Agente de Segurança 
Penitenciário constante na tabela do Anexo li desta lei. 

§ 1 o - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo somente 
poderá evoluir na carreira após a formação em ensino médio e a 
aprovação no curso de formação técnico-profissional previsto no art. 
9°, inciso VI, desta lei. 

§ 2° - A absorção de que trata o "caput" deste artigo não acarretará 
redução da remuneração recebida pelo servidor na data da publicação 
desta lei. 

§ 3o - Se o valor da remuneração do servidor, na data da publicação 
desta lei, excluídos os adicionais por tempo de serviço, for superior ao 
valor da faixa de vencimento correspondente à classe de Agente de 
Segurança Penitenciário I, grau A, decorrente do posicionamento a 
que se refere o "caput" deste artigo, acrescido da Gratificação de 
Agente de Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal -
GAPEP -, a diferença passará a integrar a composição remuneratória 
do servidor a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, 
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos estaduais. 

§ 4 o - A classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário a 
que se refere o "caput" deste artigo constará da ficha funcional do 
servidor dela integrante e extinguir-se-á com a vacância, não se 
confundindo com a carreira de Agente de Segurança Penitenciário 
criada por esta lei. 

§ so - O disposto neste artigo aplica-se aos detentores de função 
pública de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere a Lei no 
10.254, de 20 de julho de 1990. 

§ 6° - Os servidores a que se refere este artigo poderão utilizar o 
tempo anterior à publicação desta lei para fins do primeiro ato de 
desenvolvimento na carreira, após atendida a exigência contida no § 
1 o. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais 

L.-------~---_..l 



1381 
Art. 19 - Para o atendimento das despesas decorrentes da 

aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar no valor de R$238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil 
reais), observado o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 
de março de 1964. 

Art. 20 - Aos ocupantes dos cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário de que trata esta lei não se aplicam o art. 1 o 
da Lei no 11.717, de 27 de dezembro de 1994, e o art. 1 O e o inciso li 
do art. 13 da Lei Delegada no 38, de 26 de setembro de 1997. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22- Fica revogado o art. 4o da Lei no 13.955, de 20 de julho de 

2001. 
Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Doutor Ronaldo. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 14 da Lei no , de de de 2003) 

Secretaria de Estado de Defesa Social 
Quadro da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 16.7.2003. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 16 da Lei no de de de 2003) 

Tabela de Vencimento da Classe de Agente de Segurança 
Penitenciário 

Carga Horária: 40 Horas 
* - A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" 
de 16.7.2003. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 884/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 884/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que modifica o art. 4 o da Lei Delegada no 28, de 28 de agosto de 
1985, que dispõe sobre o Conselho de Administração do Pessoal e dá 
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma 
original. 

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

~--------------------------~--------------------------~ 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 884/2003 

Modifica o art. 4o da Lei Delegada no 28, de 28 de agosto de 1985, 
que dispõe sobre o Conselho de Administração do Pessoal e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 4° da Lei Delegada no 28, de 28 de agosto de 1985, 

fica acrescido dos seguintes §§ 1 o e 2°, ficando o parágrafo único 
transformado em § 3°: 

"Art. 4°- ( ... ) 
§ 1 o - Compete ao Presidente proferir voto ordinário em todos os 

julgamentos e, no caso de empate, voto de qualidade, escrito e 
fundamentado. 

§ 2° - Compete ainda ao Presidente, nas hipóteses e na forma 
prevista pelo regimento interno, proferir decisões 'ad referendum'.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 

L------0-----J 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 15/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 895 a 912/2003 - Requerimentos n°s 1.002 a 1.014/2003 -
Comunicações: Comunicação da Deputada Maria Olívia - Questão de 
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - 2a Parte (Ordem do Dia): 
1 a Fase: Abertura de Inscrições - 2a Fase: Suspensão e reabertura da 
reunião - Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião 
- Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 721/2003; discurso do 
Deputado Alberto Bejani; encerramento da discussão; discurso do 
Deputado Chico Simões; requerimento do Deputado Gil Pereira; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; 
aprovação; votação das emendas e subemendas com parecer pela 
aprovação, salvo destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas 
nos 1, 9, 12, 17 a 19, 36, 37 e 39 e da Subemenda no 1 à Emenda no 
12; votação da Emenda n° 11 ; rejeição; votação da Emenda no 35; 
rejeição; votação da Emenda n° 42; rejeição - Questões de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -

'------0------' 
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lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marí.lia Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - O~into 
Godmho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rob~rto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sa~g~nto 
Rodngues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sldmho 
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
a~ert.a a. r~~nião. Sob a proteção de Deus e em nome do pov2 
m1ne1ro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 -
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

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

- A Deputada Cecília Ferramenta, 1a-secretária "ad hoc", le a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Enio Bacci, Deputado Federal, manifestando a solidariedade 

da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pelo 
trabalho que esta Casa vem realizando para apurar o envolvimento de 
policiais em quadrilhas do crime organizado na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstrativos contábeis que menciona, referentes ao mês de maio 
de 2003. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Carlos de Abreu Rocha, Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Pomba, manifestando apoio dessa Casa ~ 
reivindicação salarial dos trabalhadores da COPASA-MG. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia de convênio celebrado entre essa 

----~----' 
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Casa e o Tribunal de Justiça do Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário Interino 
de Apoio Rural e Cooperativismo, informando que o Ministério da 
Agricultura liberou os recursos do convênio com a Associação dos 
Cafeicultores da Região de Patrocínio- ACARPA-MG. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Israel Ferreira Nunes Neto, Coordenador das Comissões 
Permanentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, 
comunicando a composição das comissões permanentes dessa Casa. 

Do Sr. José Magela Alves Pereira, Presidente do Sindicato dos 
Servidores da Polícia Civil do Estado, encaminhando cópia de ação 
penal impetrada contra o Sr. Antônio Marcos Pereira. (- À Comissão 
de Direitos Humanos.) . 

De professores e servidores das escolas estaduais de Monte Azul e 
Alpinópolis e de representantes da comunidade de lnhapim, 
encaminhando abaixo-assinados em repúdio à proposta de reforma 
apresentada pelo Governador do Estado. (- A Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Helbert Antônio Mendes Xavier, de Santa Luzia, solicitando 
informações relativas a convênios entre o Estado e representantes do 
setor sucro-alcooleiro. 

CARTÃO 
Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG, encaminhando 

cópia de expedientes enviados por essa instituição às Secretarias de 
Planejamento e Gestão e de Ciência e Tecnologia, relativos aos 
problemas econômicos e administrativos que vem enfrentando. (- À 
Comissão de Educação.) 

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 
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proposições: 

PROJETO DE LEI No 895/2003 
Altera o parágrafo único do art. 1 o da Lei no 12.972, de 27 de julho 

de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dé. 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O parágrafo único do art. 1 o da Lei no 12.972, de 27 de julho 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o- ............................................ .. 
Parágrafo único - A declaração de cumprimento das exigências 

previstas nos incisos 11 a IV deste artigo poderá ser dada pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de 
Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da 
Câmara Municipal, Delegado de Polícia ou seus substitutos legais da 
comarca em que a entidade for sediada.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2003. 
Ana Maria 
Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna, 

tendo em vista a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS -, que 
prevê a criação de Conselhos Municipais com condições de 
concretizar projetos que garantam os "mínimos sociais". 

A referida lei é um dos mais eficientes instrumentos de que a 
sociedade brasileira dispõe para combater a pobreza. Ela exige o 
acesso das camadas mais pobres da população aos serviços sociais, 
entre eles a saúde, a educação e o emprego. Para concretizar essa 
exigência, instituiu os Conselhos Municipais de Assistência Social, 
que são formados por membros do poder público e da sociedade civil 
e que possuem a função de estabelecer as prioridades sociais no 
município e definir as formas de atuação. 

Sendo assim, é necessário que se inclua entre as autoridades que 
declaram o correto e legal funcionamento da entidade o Presidente do 
Conselho Municipal, pois é ele, junto com os demais membros, que 
decidirá quais são as prioridades sociais do mun1c1p1o e, 
conseqüentemente, atestará a legalidade e o funcionamento da 
entidade que deseja ser reconhecida como de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 896/2003 
Estabelece condições para a instalação e o funcionamento de 

frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O licenciamento ambiental para a instalação e o 

funcionamento de frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas 
e curtumes depende da apresentação prévia de Estudo de Impacto 
Ambiental - ElA - e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA-, sem prejuízo de outras exigências municipais cabíveis. 

Parágrafo único - A critério do órgão ambiental competente, o 
empreendimento, em razão de sua natureza, localização, porte e 
demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação de 
ElA e RIMA, hipótese em que deverá ser apresentado um Relatório de 
Controle Ambiental - RCA. 

Art. 2° - São vedados a instalação e o funcionamento dos 
empreendimentos de que trata esta lei em perímetros urbanos ou 
regiões densamente povoadas. 

Art. 3° - O Poder Executivo adotará medidas para o aprimoramento 
do sistema de controle fiscal nas empresas de que trata esta lei, 
podendo, até mesmo, exigir a instalação de dispositivo eletrônico de 
controle nas linhas de produção dos frigoríficos, em seus diversos 
setores. 

Art. 4° - As empresas instaladas em perímetros urbanos ou em 
regiões densamente povoadas na data de publicação desta lei terão o 
prazo de dois anos para se adaptarem às exigências nela contidas. 

Art. 5° - O poder público implementará programas de incentivos 
creditícios e fiscais às empresas de que trata o artigo anterior. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias a contar de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de julho de 2003. 

"----~---_.1 
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Adalclever Lopes 
Justificação: Os empreendimentos que praticam o abate, a 

manipulação, a elaboração, o preparo e a conservação de carnes e 
derivados, classificados como frigoríficos, matadouros, abatedouros, 
charqueadas e curtumes são, reconhecidamente, causadores de 
degradação ambiental. Assim, a Resolução no 237, de 19/12/97, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - relaciona essas 
atividades entre as que necessitam de licenciamento do órgão 
ambiental competente, estadual ou municipal, para instalação e 
funcionamento. 

Observa-se, contudo, que a maioria desses empreendimentos, 
muitos deles tradicionais em suas regiões, não cumprem as 
exigências ambientais. Os motivos para tal descumprimento são 
vários, desde o desconhecimento dessas normas, já que a data de 
instalação de muitos é bem anterior à legislação, até a omissão dos 
órgãos de controle, por se tratar de fontes difusas de poluição, difíceis 
de serem controladas, além de não constituírem prioridade para a 
fiscalização. 

Um dos problemas mais graves ocorre nos municípios de pequeno e 
médio portes do interior do Estado, nos quais muitos desses 
estabelecimentos, antes situados em locais desabitados, com o 
crescimento desordenado das cidades, foram circundados por áreas 
densamente povoadas. Pela falta de equipamentos de controle, o odor 
exalado de tais estabelecimentos causa grande incômodo às 
populações vizinhas, sem contar a poluição das águas, uma vez que a 
maioria das empresas não dispõe de sistema de tratamento adequado 
de efluentes. 

Outra questão que tem causado prejuízo ao Estado é a relacionada 
à evasão fiscal. Além do problema do abate clandestino, que traz 
sérios riscos à saúde humana, chegam-nos denúncias de que, mesmo 
nos estabelecimentos com inspeção sanitária oficial, ocorre o 
processamento e a comercialização de animais sem o devido 
acobertamento fiscal. Assim, estamos propondo que a Fazenda adote 
medidas para aprimorar o controle do setor, mediante a instalação de 
equipamentos eletrônicos nas linhas de produção dos frigoríficos, cuja 
tecnologia já é dominada por empresas nacionais e que dispensam a 
presença constante do fiscal na empresa. 

~------------~--------------~ 
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Assim, a proposição que ora apresentamos fundamenta-se em 

três pressupostos: na melhoria das condições de saúde e, portanto, 
da qualidade de vida das pessoas que vivem nas proximidades de 
frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas e curtumes; na 
proteção do meio ambiente; e, finalmente, no aumento da 
arrecadação de tributos estaduais, tão necessário nos dias que 
correm. 

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

PROJETO DE LEI N° 897/2003 
Declara de utilidade pública o Asilo Pousada dos Berta da 

Sociedade São Vicente de Paulo de Arcos, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Pousada dos 

Berta da Sociedade São Vicente de Paulo de Arcos, 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 maio de 2003. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: Há mais de 15 anos, na data de 27/5/88, foi fundado o 

Asilo Pousada dos Berta da Sociedade São Vicente de Paulo de 
Arcos, com sede nessa cidade, ocasião em que foram levados a 
registro os atos constitutivos da citada entidade filantrópica, 
beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos e entre cujas 
finalidades está inserida a prática da caridade cristã. 

A entidade a que pretendemos conferir o diploma estadual de 
utilidade pública, no que concerne ao seu objeto, cumpre 
rigorosamente as suas disposições estatutárias e, paralelamente, vem 
implementando projetos fecundos, prestando toda sorte de 
assistência social aos carentes. 

Preenchidos, portanto, todos os requisitos legais para que seja 
declarada sua utilidade pública, conforme se verifica na 
documentação, parte desta proposição, contamos com o apoio dos 
pares para vê-la aprovada, na forma regimental. 

L------0-------1 
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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 N° 898/2003 
Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS - e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Índice Mineiro de Responsabilidade Social -

IMRS -, a ser supervisionado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes. 

§ 1 o - O IMRS será elaborado a partir de dados fornecidos por todos 
os municípios do Estado e considerará indicadores de resultados 

' esforços e participação social, especialmente nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, renda, finanças públicas e desenvolvimento 
urbano, no âmbito de cada administração municipal. 

§ 2° - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes 
poderá requisitar junto às concessionárias de serviços públicos 
estaduais de energia, saneamento e telefonia, agências estaduais 
reguladoras de serviços públicos, fundações públicas e autarquias 
estaduais outros dados necessários à composição do IMRS. 

§ 3° - Os indicadores referidos no § 1 o serão divulgados bienalmente 
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, 
mediante publicação do relatório do IMRS no órgão oficial dos 
Poderes do Estado, em março do segundo e quarto anos do mandato 
dos governos municipais, observados os critérios metodológicos e as 
atualizações que se fizerem necessárias. 

§ 4° - Para a coleta, a organização e a análise dos dados destinados 
à elaboração do IMRS, poderá a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes, na forma a ser estabelecida em 
convênio, contar com a cooperação técnica e o apoio estrutural da 
Fundação João Pinheiro. 

§ 5° - A primeira edição do IMRS ocorrerá em março de 2004, 
observando-se, a partir daí, o disposto no § 3° deste artigo. 

Art. 2° - Os municípios que se omitirem, não prestando as 
informações e dados necessários à elaboração do Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social no prazo solicitado, poderão ser: 

1 - incluídos no Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais, a ser 

L--------------------------~--------------------------~ 
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criado na forma regulamentar; 

11 - proibidos de firmar convênios com o Governo Estadual. 
Art. 3o - Aos municípios que, segundo relatório do IMRS, obtiverem 

significativa evolução em relação ao posicionamento no índice 
anterior, serão conferidos pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes certificados de reconhecimento 
pelo esforço em prol da causa social, assim como aos que se 
mantiverem em posição de excelência. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, contados de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de julho de 2003. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A criação do Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

- IMRS - tem por objetivo coletar subsídios e informações sobre o 
desenvolvimento social dos municípios do Estado, com vistas a 
promover o estímulo e o incremento de novas políticas públicas 
voltadas para a melhoria das condições de vida da população, 
notadamente nas áreas de saúde, educação, trabalho, rendas, 
finanças públicas e desenvolvimento urbano. Para isso, a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes divulgará, a cada 
dois anos, relatório do IMRS contendo os dados indicadores 
demonstrativos dos avanços obtidos em cada uma das comunas 
mineiras, graças às iniciativas e esforços desenvolvidos, nesse 
sentido, pelas administrações municipais de todo o Estado. 

O projeto prevê, para a elaboração do IMRS, a cooperação técnica 
da Fundação João Pinheiro, mediante convênio com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, que supervisionará o 
trabalho, e, ainda, com a colaboração de outros órgãos responsáveis 
pelo atendimento à coletividade, tais como os concessionários de 
serviços públicos estaduais de energia, saneamento e telefonia, as 
agências estaduais reguladoras de serviços públicos, as fundações 
públicas e as autarquias estaduais, que poderão fornecer, também, 
valiosos subsídios à composição desse índice. 

Deve-se ressaltar que a aprovação da proposta não implicará 
qualquer alteração na estrutura organizacional da referida Secretaria 
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de Estado, criação de cargos e funções ou outras medidas de -
competência privativa do Governador do Estado, de conformidade 
com o art. 66, inciso 111, da Carta mineira, não gerando, para os cofres 
públicos, despesas que não possam ser atendidas pelos recursos 
orçamentários normais existentes. Dessa forma, o projeto em tela se 
insere entre as proposições cujo processo legislativo pode ser 
deflagrado por iniciativa parlamentar, não havendo, assim, obstáculo 
de ordem legal ou constitucional que impeça o seu normal andamento 
nesta Casa. 

Em face do exposto, contamos com o indispensável apoio dos 
nobres colegas parlamentares à aprovação desse projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 899/2003 
Declara de utilidade pública a Associação do Coral da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede nesta Capital. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Coral 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede 
nesta Capital. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, julho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação do Coral da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, fundada em novembro de 2000 em Belo 
Horizonte, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo precípuo oferecer suporte às atividades artísticas 
desenvolvidas pelo Coral da Assembléia mineira, divulgando o canto 
coral e promovendo a realização de peças originais e arranjos para 
coro. Promove também a integração com outros grupos, por meio de 
contato com movimentos corais no Brasil e no exterior. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos 
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI No 900/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Municipal Dona Geralda 

Campos, com sede no Município de Campos Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Municipal Dona 

Geralda Campos, com sede no Município de Campos Gerais. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 2003. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Creche Municipal Dona Geralda Campos é uma 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem por 
finalidade estatutária dar assistência alimentar, psicopedagógica e 
social a pré-escolares carentes, sem distinção de raça, cor, credo 
religioso ou político. Para atender a seus objetivos, congrega 
iniciativas comunitárias, com o objetivo de prestar assistência a 
crianças carentes de até seis anos, cujas mães necessitam trabalhar e 
ausentar-se diariamente do lar por motivos econômicos. O 
reconhecimento da instituição como de utilidade pública proporcionará 
condições para a dinamização de suas atividades e a concretização 
de todos os seus objetivos. Em razão do exposto, espero contar com 
o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 901/2003 
Declara de utilidade pública a AAMAE - Associação de Apoio ao 

Menor e Assistência Educacional, com sede no Município de Campos 
Gerais. 

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

de Apoio ao Menor e Assistência Educacional, com sede no Município 
de Campos Gerais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 2003. 
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Dilzon Melo 
Justificação: A AAMAE é uma sociedade civil sem fins lucrativos. 

Seu objetivo é manter e desenvolver programas de apoio e 
assistência a crianças e adolescentes com dois programas iniciais: 1 o 

- Programa Cantinho Feliz, de apoio a crianças e adolescentes de 7 a 
14 anos, sobretudo carentes e em situação de risco, oferecendo-lhes 
reeducação, acompanhamento escolar, esportes, lazer e cultura; 2° -
programa de profissionalização para adolescentes de 14 a 18 anos, 
preferencialmente carentes ou autores de ato infracional. Em razão do 
exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares a aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 902/2003 
Estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de 

deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço público 
no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Esta lei dispõe sobre planejamento de políticas públicas 

urbanas que considerem os deficientes físicos, visuais e de 
mobilidade reduzida, a serem adotadas no Estado. 

Art. 2° - O planejamento e a urbanização de vias públicas, parques e 
demais espaços de uso público, a serem concebidos e executados por 
qualquer município do Estado, serão realizados de forma a atender à 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 3° - O banheiro público - a ser construído em rodoviárias, 
paradas de ônibus intermunicipais e interestaduais, parques, praças e 
demais espaços de uso público -, deverá ser acessível à pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida e dispor de 
sanitários e lavatórios adaptados. 

Art. 4° - Os telefones públicos deverão ser instalados em locais de 
fácil acesso, contendo informações para deficientes visuais. 

§ 1 o - Os telefones públicos tipo "orelhão" deverão ser instalados de 
forma a proteger os deficientes visuais, com sapata elevada na 
mesma circunferência do referido aparelho, de forma detectável. 

§ 2° - As empresas concessionárias de serviço de telefonia fixa no 
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Estado deverão adaptar, no prazo maxrmo de quatro anos, os 
telefones públicos tipo orelhão, instalados, para evitar acidentes com 
deficientes visuais. 

Art. so- Em área de estacionamento de veículo, localizada em via ou 
espaço público, serão reservadas vagas próximas aos acessos de 
circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que 
transporte pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Art. 6° - Os locais públicos destinados à apresentação de 
espetáculos, conferências e festas populares deverão dispor de 
espaço reservado para pessoa que utilize cadeira de rodas e de 
assentos específicos para pessoa com mobilidade reduzida, com 
grave deficiência auditiva, visual ou mental. 

Art. 7° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de noventa dias. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: Atualmente, o deficiente físico constitui parte de uma 

camada excluída de nossa sociedade, seja ele deficiente visual, 
auditivo ou possua dificuldades de locomoção ou qualquer outra 
imobilidade. Nossa Carta Magna determina direitos iguais a todos os 
brasileiros. Não está correto construir nossos espaços públicos, por 
onde passa grande número de pessoas, focalizando somente os 
usuários que não enfrentam nenhuma dificuldade no seu dia-a-dia. O 
deficiente visual, por exemplo, segundo dados fornecidos pelos 
professores da Escola Estadual São Rafael, tem corrido sérios riscos, 
diariamente, ao transitar pelos centros urbanos, pela impossibilidade 
de detectar, por exemplo, um telefone público, onde muitas vezes bate 
a cabeça e, em conseqüência, até leva pontos. Isso sem mencionar 
os casos em que o deficiente cai em buracos abertos em obras de 
construção ou reparos, efetuadas por órgão público ou empresa 
privada, abertos em passeios e sem nenhuma proteção. Para essas 
pessoas, que também pagam impostos e cumprem o seu papel de 
cidadãos, devemos acrescentar dispositivos especiais ao planejarmos 
a construção de qualquer espaço público. Os que já estão prontos e 
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prejudicando o pedestre deficiente visual, tais como os "orelhões", 
devem ser adaptados o mais rápido possível. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 903/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Círculo Social Imaculada 

Conceição, com sede no Município de Piranga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Círculo Social 

Imaculada Conceição, com sede no Muncípio de Piranga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da_? Reuniões, 15 de julho de 2003. 
Durval Angelo 
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela 

entidade Círculo Social Imaculada Conceição e o cumprimento fiel de 
suas finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade como de 
utilidade pública. 

A declaração de utilidade pública permitirá que se torne apta a alçar 
projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades. Pelo 
importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá o 
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 904/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Pio XII de Esporte 

Amador, com sede no Município de Espera Feliz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pio XII de 

Esporte Amador, com sede no Município de Espera Feliz. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2003. 
Durval Ângelo 
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Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados 

pela Associação Pio XII de Esporte Amador e o cumprimento fiel de 
suas finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade como de 
utilidade pública. 

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos 
maiores no desenvolvimento de suas atividades. 

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá 
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na 
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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 90512003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais Amigos dos 

Excepcionais, com sede no Município de Acaiaca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais, com sede no t0unicípio de Acaiaca. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Acaiaca e o 
cumprimento fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar 
a entidade como de utilidade pública. 

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos 
maiores no desenvolvimento de suas atividades. 

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá 
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 90612003 
Institui a Semana Estadual do Idoso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica instituída a Semana Estadual do Idoso, que deverá 

ser comemorada, anualmente, tendo início em 25 de setembro e 
encerrando-se em 1 o de outubro, no Dia Internacional do Idoso. 

Art. 2° - A semana de que trata esta lei passa a integrar o calendário 
oficial do Estado. 

Art. 3° - A Semana Estadual do idoso tem como objetivo: 
I - estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor 

idade; 
11 - conscientizar o idoso de sua importância, como fonte de 

experiências e importante papel na construção de uma sociedade com 
maior qualidade de vida; 

111- sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e 
a respectiva importância do idoso. 

Art. 4° - O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, 
promoverá atividades como palestras, cursos, "shows", atividades 
médicas, exames laboratoriais para a promoção dos idosos . 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de julho de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: O dia 1 o de outubro, instituído o Dia Internacional do 

Idoso, representa uma conquista das pessoas que integram o grupo 
da melhor idade. Trata-se de um reconhecimento àqueles que 
construíram nosso presente e que hoje estão, em muitos casos, 
renegados a segundo plano. 

Em muitos municípios, foi verificada a necessidade de se instituir a 
Semana do Idoso, visando a conscientizar a população da importância 
de se inserir esse grupo de pessoas em um contexto social mais 
abrangente e eqüitativo. 

Tem-se visto, nos últimos anos, um envelhecimento da população 
global, em decorrência dos avanços da medicina e de uma melhoria 
na qualidade de vida da pessoas. Segundo dados estatíticos, a 
população de idosos chegará a mais de 35 milhões em 2025. 

O poder público estadual tem a obrigação de promover mecanismos 
visando contribuir para essas melhorias, e a Semana Estadual do 
Idoso se enquadra nesse caso. Nesse período, seriam realizadas 
atividades recreativas e educativas (cursos, palestras, gincanas) e 
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também atividades na área de saúde, para beneficiar a população 
idosa. Outro ponto fundamental é a conscientização dos indivíduos 
que integram outras faixas etárias da importância do idoso, de como 
ele deve ser tratado e do porquê desse tratamento especial. 

Esclarecer a importância da experiência dos idosos e de sua 
participação no mundo atual, proporcionar a essas pessoas, que muito 
contribuíram para o nosso Estado, momentos de cultura, lazer, 
melhores condições de saúde, elevação da auto-estima, são pontos 
fundamentais deste projeto. Essas foram as razões que nos levaram a 
apresentar este projeto, para cuja aprovação conto com o apoio de 
meus pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 907/2003 
Cria o Programa Bolsa Universitária. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Bolsa Universitária, de caráter 

educacional e social, que tem por objetivo oferecer bolsas de estudos 
a alunos de curso de graduação comprovadamente sem condições de 
custear seus estudos. 

Art. 2° - As bolsas de estudos concedidas por intermédio do 
Programa Bolsa Universitária serão distribuídas entre as diferentes 
instituições particulares de ensino superior, e seu funcionamento no 
Estado deverá ser, obrigatoriamente, autorizado pelo Ministério da 
Educação. 

Parágrafo único - A bolsa de estudos corresponderá a um semestre 
letivo e poderá sempre ser renovada por igual período, mediante 
deliberação da Comissão Executiva. 

Art. 3° - Para se inscrever no Programa, o estudante deverá: 
I - apresentar documentação que possibilite cálculo de classificação; 
11 - estar regularmente matriculado em curso de graduação em 

instituição de ensino superior de natureza privada, devidamente 
autorizada pelo Ministério da Educação, tendo sido admitido por meio 
de processo seletivo previsto pelo Ministério da Educação. 

Art. 4° - Na ocorrência de falsa declaração ou de fraude visando à 
obtenção ou concessão de bolsa de estudo, o agente do ilícito 
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praticado estará sujeito às sanções penais e demais cominações 
legais cabíveis, sem prejuízo das penalidades previstas em estatutos 
ou normas contratuais privadas. 

Parágrafo único - O beneficiário que comprovadamente participar de 
irregularidades na concessão da bolsa será automaticamente excluído 
do Programa. 

Art. 5° - O Programa concederá bolsas de estudos no valor 
correspondente a até 80% (oitenta por cento) da mensalidade. 

Parágrafo único - O Programa Bolsa Universitária não se 
responsabilizará por débitos anteriores à concessão do benefício. 

Art. 6° - O Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS - é o 
gestor do Programa Bolsa Universitária, cabendo-lhe a 
responsabilidade por sua execução e implementação. 

Parágrafo único - A gestão do Programa Bolsa Universitária será 
realizada por meio de convênios ou parcerias com a Secretaria de 
Estado da Educação e instituições de ensino superior. 

Art. 7° - O aluno beneficiário da Bolsa Universitária prestará serviços 
durante o curso, em locais, órgãos públi~os, entidades e instituições 
definidas pelo gestor, com carga horária compatível com seus 
afazeres escolares e de trabalho, de acordo com a natureza da área 
de sua formação, ou em projetos de pesquisas devidamente 
cadastrados na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG - e terá um professor pesquisador como 
orientador-coordenador. 

Art. 8° - O benefício da Bolsa Universitária será automaticamente 
cancelado: 

I - se houver reprovação em qualquer disciplina, por nota ou por 
falta; 

li -se o beneficiário trancar a matrícula; 
111 - se for comprovada a falsificação no fornecimento das 

informações necessárias à inscrição no Programa; 
IV - por morte do beneficiário. 
Art. go - Os recursos financeiros para implementação e 

operacionalização do Programa serão oriundos do Tesouro Estadual e 
correrão à conta da dotação orçamentária vigente. 

Parágrafo único - A ampliação do número de bolsas dar-se-á, 
também, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, 
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especialmente empresas e entidades não governamentais, além 
de recursos provenientes de outras fontes e de convênios celebrados 
pela organização gestora. 

Art. 1 O - Fica instituída uma Comissão Executiva, composta por 
representantes do SERVAS e da Secretaria de Estado da Educação, 
formalmente indicados por seus titulares, com funções a serem 
definidas em regulamentação. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de julho de 2003. 
lrani Barbosa 
Justificação: O projeto de lei em tela visa possiblitar aos estudantes 

de classes sociais menos abastadas o acesso ao ensino superior. 
Com o Programa Bolsa Escola, estaremos ajudando na formação de 

profissionais que possam colaborar com o pleno desenvolvimento do 
Estado, além de estar ampliando o número de profissionais com 
formação superior, valorizando e melhorando, dessa forma, o nível de 
vida da população mineira e o mercado de trabalho em nosso Estado. 

Minas Gerais possui um grande potencial econômico. O último 
levantamento censitário realizado pelo IBGE registra o contigente de 
17.891.494 habitantes, e nossa População Economicamente Ativa -
PEA- é composta de 7.606.464 pessoas. 

Todo esse potencial se reflete num grande mercado, que pode se 
expandir muito mais com a maior qualificação de nossa mão-de-obra, 
que se faz pela graduação de nossos estudantes. A bolsa universitária 
possibilitará àqueles que não conseguem financiar seus estudos 
cursar normalmente a graduação e a aquisição de maiores 
conhecimentos e qualificação, além de oferecer possibilitar ao setor 
público (que, como disposto na Constituição Federal, deve ser regido 
pelo princípio da eficiência, entre outros) e à iniciativa privada maior 
mão-de-obra qualificada, cada vez mais necessária. 

Nobres colegas, diante do exposto, percebemos que Minas Gerais 
só tem a ganhar com a aprovação deste projeto de lei, tamanha sua 
importância para o progresso econom1co do Estado e o 
desenvolvimento da cultura e educação de nosso povo, motivos pelos 

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



·~--.-

quais solicito sua aprovação. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 1 02, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 908/2003 

Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade de Bem Co111 a 
Vida, com sede no Município de Pompéu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

de Bem Com a Vida, com sede no Município de Pompéu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de julho de 2003. 
Leonídio Bouças 
Justificação: O Clube da Melhor Idade de Bem Com a Vida é Ull)a 

entidade filantrópica, com personalidade jurídica, que tem co111 0 
finalidade promover o bem-estar das pessoas maiores de 50 anos 
proporcionando-lhes atividades de turismo, lazer e cultura, qu~ 
contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida, assim co111 0 
para seu bem-estar psicológico, sua realização pessoal e sua saúde. 

Ademais, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social, 
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual. Diante 
do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 909/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Espírita 

Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fraternidade 

Espírita Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em c'ontrário. 
Sala das Reuniões, 14 de julho de 2003. 
Pinduca Ferreira 
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Justificação: A FEE é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos 
e o objetivo da proposição em tela é declará-la de utilidade pública. 
Sua finalidade precípua é a assistência no estudo teórico, 
experimental e prático da doutrina espírita nos moldes da codificação 
de Allan Kardec e a evangelização da criança e do jovem. 

Suas iniciativas baseiam-se na prática da caridade como dever 
social e princípio da moral cristã, como exercício pleno de 
solidariedade e respeito ao próximo. Para a consecução de seus 
objetivos, funda e mantém obras de caráter filantrópico e beneficente, 
de natureza educacional e assistencial. 

Pelos 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 910/2003 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Cássia, 

com sede no Município de Cássia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Lar São Vicente de 

Paulo de Cássia, com sede no Município de Cássia. 
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. 
Rogério Correia 
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Cássia é uma entidade 

filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 6/1/43, cuja diretoria é 
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade que desenvolvem 
atividades voluntárias. 

O Lar São Vicente de Paulo de Cássia tem por finalidade a 
assistência social e a promoção humana e visa, principalmente, 
abrigar pessoas idosas, crianças e jovens, fornecendo-lhes 
alimentação, vestuário e medicamentos, além de proporcionar-lhes 
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assistência médica, dentária e educacional. 

Pelos relevantes serviços prestados pelo Lar São Vicente de Paulo 
de Cássia 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 Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 911/2003 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede 

no Município de Conceição da Aparecida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Conceição da Aparecida. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de 

Conceição da Aparecida, tem por finalidade a assistência social e a 
promoção humana, em especial no que se refere ao acolhimento e 
atendimento de pessoas idosas, estendendo esta atividade, sempre 
que possível, a seus familiares. 

A entidade já é declarada de utilidade pública municipal e deseja 
agora obter a sua declaração de utilidade pública em nível estadual. 

A documentação apresentada está em consonância com a Lei no 
12.972, de 27/7/98. 

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 912/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Fervedouro - APAE de Fervedouro, 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 
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Amigos dos Excepcionais de Fervedouro - APAE de Fervedouro, 
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, 8 de julho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado, os quais 
merecem grande destaque, notadamente os localizados no interior, 
onde sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao 
espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, necessitam de subvenções, da 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública a APAE de Fervedouro permitirá 
que a entidade se torne apta a desenvolver importantes projetos com 
vistas à promoção de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.002/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 

formulada manifestação de aplauso ao jornal "O Debate" pelo 
transcurso de seus 50 anos de fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.003/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Diocese de ltabira-Fabriciano 
pelo transcurso de seus 38 anos de criação. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.004/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Banco Popular pelo transcurso 
de seus cinco anos de fundação. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 1.005/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Federação das Associações 
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de 

'-----~-------...1 



____________ ,-

1406 
Minas Gerais - FEDERAMINAS - e áo Sr. Aécio Neves, 
Governador do Estado, pela assinatura de convênio para realização 
de estudos, custeados por essa entidade, com vistas à recuperação 
das estradas mineiras. (-À Comissão de Transporte.) 

No 1.006/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
construído centro administrativo estadual na região Central do Estado 
localizado no Município de Curvelo. (- À Comissão de Administraçã~ 
Pública.) 

No 1.007/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Olegário pela realização da 21a Festa da Produção. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 1.008/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja 
efetuado o credenciamento do Hospital-Escola da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro e do Hospital Hélio Angotti para 
realização de cirurgia bariátrica. (-À Comissão de Saúde.) 

No 1.009/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à eletrificação do Bairro 
Aparecida, no Município de Capelinha. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

No 1.010/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado 
apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja avaliada a 
possibilidade de o Município de Bom Despacho sediar uma 
Superintendência Regional de Ensino. (-À Comissão de Educação.) 

No 1.011/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à implantação, no Estado, 
do Programa de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. (- À 
Comissão de Saúde.) 

N° 1.012/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
revisto o corte do abono salarial de R$45,00 antes assegurado ao 
servidor estadual, referente à ocupação do segundo cargo público. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.013/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
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revisto o corte de 1 00% do atendimento odontológico e de 50% do 
atendimento médico do IPSEMG aos servidores. (- À Comissão de 
Saúde.) 

N° 1.014/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja 
autorizada a reforma da Escola Estadual Mário Porto, no Município de 
Uberlândia. (- À Comissão de Educação.) 

. Comunicações 
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria 

Olívia. 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Doutor Ronaldo - (- Lê:) "APL alerta: faltará leite. A 

Associação dos Produtores de Leite de Minas Gerais - APL - mais 
uma vez demonstra sua preocupação com a atual situação da 
produção de leite. Na pesquisa trimestral do IBGE sobre abate de 
animais, foi constatado que, no primeiro trimestre de 2003, houve 
acréscimo de 49,59% no abate de vacas, em relação ao mesmo 
período de 2002, e acréscimo de 17,2% em relação ao quarto 
trimestre do mesmo ano. Os números apurados pelo IBGE apontam 
crescimento mensal constante no abate de vacas. Segundo 
informações, esse aumento se verifica nas principais regiões 
produtoras do Brasil e vem ocorrendo desde outubro de 2002. O fato 
se deve à tentativa dos produtores de descartar matrizes, tendo em 
vista que o preço do bezerro de reposição vem se mantendo 
compensador no mercado. 

Há muito tempo a APL vem sendo informada por seus associados 
sobre a liquidação de plantéis de produtores de leite. Se rápida 
projeção for realizada, verificaremos que, em curto espaço de tempo, 
não teremos vacas suficientes produzindo leite para atender à 
demanda do País. Atualmente, pelo baixo poder aquisitivo da 
população, ainda não existe falta do produto. Porém, com a 
sinalização do Governo sobre o reaquecimento da economia, 
provavelmente o poder aquisitivo aumentará e, com ele, a demanda. 
Assim, o povo terá recursos para comprar o leite, e não haverá o 
produto no mercado. Estaremos sujeitos à importação de soro em pó, 
vendido como leite modificado. Este soro, resto descartável da 
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produção de leite de outros países, é destinado à criação de 
suínos e à exportação para países do Terceiro Mundo, como o Brasil. 
o brasileiro terá em sua mesa alimento de suínos a preço de ouro." 
Obrigado. 

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

por 1 hora para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

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 comunicações da Presidência e de Deputados e 
a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1 a Fase, 

a Presidência vai passar a 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e votação da matéria constante na pauta. 

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

por 2h30min para novos entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do 
Regimento Interno, prorroga a presente reunião até as 19h59min. 

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

por 1 h30min para novos entendimentos entre as Lideranças sobre a 
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apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
presente reunião os Projetos de Lei nos 668, 717, 788 e 884/2003, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão do Projeto de Lei no 721/2003, do 

Governador do Estado, que dispõe sobre formas de extinção e 
garantias do crédito tributário, altera a Lei no 6.763, de 26/12/75; a Lei 
no 12.735, de 30/12/97; a Lei no 13.470, de 17/1/2000, e a Lei n° 
14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°s 1 a 13, que apresenta; a Comissão de Defesa do Consumidor 
opina por sua aprovação com as Emendas nos 2 a 1 O e 13, da 
Comissão de Justiça; as Emendas nos 14 a 39 e as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 12, que apresenta; e pela 
rejeição da Emenda no 11 . A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 2 
a 8, 1 O e 13, da Comissão de Justiça; as Emendas n°s 14 a 16, 34 e 
38 e a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, da Comissão de Defesa do 
Consumidor; as Emendas nos 40 a 42, as subemendas que receberam 
o no 1 às Emendas n°s 9, 17 a 19, 36 e 37 e a Subemenda no 2 à 
Emenda n° 12, que apresenta; e pela rejeição das Emendas nos 1, 9, 
11, 12, 17 a 19, 35 a 37 e 39 e da Subemenda no 1 à Emenda no 12. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, parlamentares, amigos 
que nos acompanham nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, parabenizo o Deputado Antônio Júlio por ter detectado 
alguns erros absurdos no Projeto de Lei no 721. Alguns mostravam 
certa prerrogativa de autoridade que traria prejuízo ao nosso Estado. 
Acompanhado do Deputado Ermano Batista, que também é professor 
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nesta Casa, e de outros Deputados que participaram ativamente 
no aprimoramento desse projeto, para que Minas possa ganhar, 
apresentei emenda que os Deputados deveriam analisar pelo lado 
humanitário. 

É muito comum ouvirmos vários comerciantes e empresários 
falarem sobre a maneira com que são abordados por alguns fiscais da 
Receita do Estado. Muitos colocam-se acima da autoridade que 
possuem, chegando ao ponto de aplicar multa de R$1 00.000,00 a 
R$150.000,00 a um comerciante que possui estoque de apenas 
R$1 0.000,00. Esse cidadão será retirado do mercado, causando 
desemprego, terá os seus bens penhorados, responderá a processo. 
Muitos ficarão doentes por verem tudo que construíram durante anos 
ser jogado fora. O trabalho de toda uma vida, muitas vezes, é 
desmontado por alguns fiscais, que gostam de demonstrar a sua 
autoridade excessivamente. 

Esta Casa votou, no pacote enviado pelo Governo, a questão da 
produtividade. O funcionário será analisado a cada ano. Os fiscais, a 
partir de agora, estão inseridos nessa análise da produtividade. Se já 
trabalham sem limite para multar o cidadão comerciante e industrial, 
evidentemente a situação piorará. Solicito que reflitam a respeito 
dessa emenda que confere autoridade ao fiscal para multar o cidadão 
em até 20% do seu estoque. Caso o empresário possua estoque de 
R$1 0.000,00, poderá ser multado em, no máximo, R$2.000,00. Assim, 
terá condições de pagar a multa. 

Solicito que reflitam levando em consideração a situação de vários 
trabalhadores que, de repente, podem ter os seus parcos bens 
penhorados e sua vida, liqüidada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões - Há emendas referentes ao projeto 
encaminhado pelo Governo do Estado. Tivemos dificuldades para 
absorvê-las por se tratar de assunto complexo. Ontem, a base do 
Governo apresentou 42 emendas. Diante disso, a bancada da 
Oposição, por não estar inteirada do conteúdo das emendas, não se 
sentiu capaz de dar prosseguimento à sua votação. 

Passamos o dia com a Liderança do Governo e com nossos 
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assessores e construímos emendas que emplacaram dentro dos 
limites, uma vez que não foram produto de acordo. As emendas não 
foram construídas, como o foram no caso da PEC n° 48 e em outros 
projetos discutidos por nós, com um substitutivo que agradasse 
Oposição e Situação. 

Votaremos, hoje, em 1 o turno e, amanhã, em 2° turno; faremos 
destaques de algumas proposições que entendemos necessitarem de 
democratização da informação junto à sociedade. 

Alguns pontos do projeto não tinham transparência: por exemplo, 
quando o Estado fizer qualquer tipo de transação, principalmente a 
relativa a juros e multas sobre dívida. Conseguimos, discutindo com o 
Governo, colocar a emenda que torna o projeto mais transparente e 
com ação efetiva dos outros Poderes responsáveis pela legalidade. 
Com isso, daremos tranqüilidade aos funcionários ou a quem do 
Poder Executivo estiver fazendo a transação e, ao mesmo tempo, 
daremos publicidade para que a sociedade saiba. 

Somos 16 Deputados praticando o diálogo e a democracia, dentro 
dos nossos limites no Poder Legislativo de Minas Gerais. Com 
certeza, várias emendas, não proporíamos. Há emendas que não 
votaremos. A resultante não foi produto de acordo, mas conseguimos 
avançar, e esta Casa melhorou um pouco o projeto inicial, tornando-o 
mais eficiente e mais ágil para o dia-a-dia da cobrança de tributos. 
Nossa ação foi para dar instrumentos ao Estado, e não, para fazer 
terrorismo fiscal, pois não concordamos com isso. Dotar o Estado de 
instrumentos eficazes para que possa exercer seu poder de polícia, 
seu poder de cobrador, principalmente daqueles contribuintes que não 
são maioria. A maioria é composta de contribuintes corretos que 
pagam em dia seus tributos. Infelizmente, a minoria tem de ter 
tratamento diferenciado. Creio que a lei veio dar tratamento 
diferenciado para os contribuintes que não assumem seus 
compromissos. 

Esperamos que, a partir de agora, o Governador tenha instrumentos 
para ter equilíbrio fiscal, não só um caixa melhor, mas principalmente 
para poder oferecer um plano digno de cargos e vencimentos para os 
servidores, com salários corretos, para que tenhamos um Estado 
forte, capaz e para que a sociedade de Minas sinta sua presença nos 
momentos aflitivos. 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil 

Pereira, solicitando a votação destacada da Emenda no 42 ao Projeto 
de Lei no 721/2003. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas n°s 2 a 8, 1 O, 13 a 16, 20 a 34, 38, 40 e 41 , 
as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 1, 9, 17 a 19, 
36 e 37 e a Subemenda no 2 à Emenda no 12. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as Emendas 
n°s 1, 9, 12, 17 a 19, 36 e 37 e a Subemenda no 1 à Emenda no 12. 
Com a aprovação da Emenda no 40, fica prejudicada a Emenda no 39. 
Em votação, a Emenda no 11. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda no 35. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 42. Os 
Deputados que a aprovam permaneç9m como se encontram.(-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 721/2003 com as Emendas n°s 2 a 8, 1 O, 13 a 16, 20 a 34, 38, 
40 e 41, as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°S 1, 9, 
17 a 19, 36 e 37 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 12. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, não houve 

entendimento da relação de "senta-e-levanta". Solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Alberto 
Bejani que, por já ter sido declarado o resultado da votação, trata-se 
de matéria vencida. 

O Deputado Alberto Bejani- Não discutirei com V. Exa. por entender 
que, evidentemente, não interessa ao Governador se um funcionário, 
proprietário do comércio e da indústria pequena, continua sendo 
perseguido por fiscais que se julgam maiores do que qualquer outra 
autoridade. 

Está liquidado, sei que perdemos, mas posso dizer-lhe que não 
sossegarei enquanto não transformá-la em um projeto de lei, com 

-
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detalhes, para que possamos aprová-lo nesta Casa. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, permita-me uma 
observação. Acho que V. Exa. está sendo injusto com o Deputado 
Alberto Bejani. Percebi que se levantou, pedindo a verificação, antes 
de ser promulgado o resultado da votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência lamenta não poder atender à 
solicitação do Deputado Sebastião Helvécio, pois considera a matéria 
vencida. 

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 
a reunião solene marcada para logo após o término da última reunião 
deliberativa; e convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas; e para a 
reunião solene da mesma data, logo após o término da última reunião 
deliberativa, nos termos dos editais de convocação; e para a reunião 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

11/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 2a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Rogério Correia; discurso do Deputado 
Rogério Correia; aprovação - Prosseguimento da discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 25/2003; discursos dos 
Deputados Durval Ângelo e Domingos Sávio; encerramento da 
discussão; discursos dos Deputados Rogério Correia e Miguel Martini; 
votação nominal do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 5, e 7 e 8; questão de ordem; 
leitura e votação nominal da Emenda no 6; rejeição - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 782/2003; encerramento da discussão; 
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discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia, 
Domingos Sávio, Carlos Pimenta, Maria Tereza Lara, lrani Barbosa 
Ermano Batista, Bonifácio Mourão, Alencar da Silveira Jr. e Chie~ 
Simões; votação do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação· 
prejudicialidade da Emenda no 3; Votação das Emendas nos 5 e 6: 
aprovação; votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emend~ 
no 2; rejeição; votação da Emenda no 4; rejeição - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 719/2003; encerramento da discussão· 
votação do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação: 
prejudicialidade das Emendas n°s 2 e 4; votação da Emenda no 1 ~ 
rejeição; votação da Emenda no 3; rejeição; declarações de voto _ 
Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - 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 piniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar -José Henrique - José Milton 
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

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

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

13 Parte 
Ata 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

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

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

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

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

Projetos de Lei n°s 668, 716 e 721/2003, por não estarem preenchidos 
os pressupostos processuais para sua apreciação. 

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

Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que 
os Projetos de Lei n°s 782 e 719/2003 sejam apreciados, nesta ordem, 
após o Projeto de Lei Complementar no 25/2003. Com a palavra, para 
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Encaminho o requerimento após, 
juntamente com V. Exa. e o Deputado Alberto Pinto Coelho, consultar 
Deputados e Lideranças para que déssemos prosseguimento à 
votação da reforma, cumprindo a meta de acordos de conteúdo e 
forma de votação. 

A inversão da pauta visa garantir a votação do Projeto .de Lei no 25, 
do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar no 64, do 
IPSEMG, que ficaria em primeiro lugar e cujo acordo de conteúdo está 
sendo discutido no Plenário. A discussão iniciou-se de manhã e o 
Deputado Chico Simões expôs os termos daquilo que acordamos com 
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o Governo. Os funcionários estão acompanhando o processo e 
saúdo a sua presença. Há coisas que, caso permanecessem no 
projeto, sucateariam o Instituto. Porém, com a força dos funcionários 
realizaremos acordo, para que o IPSEMG continue crescendo e~ 
Minas Gerais. 

O outro projeto cria a guarda penitenciária e a carreira de Agente 
Penitenciário, amplamente discutido ontem. O Deputado Sargento 
Rodrigues, Presidente da Comissão de Segurança Pública, presidiu a 
reunião. Há acordo com o sindicato, faltando acerto de alguns pontos. 

Esse projeto é um avanço, porque cria não apenas a Guarda 
Penitenciária, mas também a carreira desses servidores, que é 
exclusiva no Estado, conquista importante da categoria. O Projeto no 
719/2003, que trata do apostilamento, também foi amplamente 
discutido. Existe um substitutivo que permite, de forma transitória, 0 
seu fim. 

Como estão discutidos, a nossa meta é encerrar, hoje, esses três 
projetos, para que possamos dar continuidade aos acordos referentes 
aos demais, sempre apostando na clareza e transparência. Assim, a 
população poderá acompanhar o conteúdo de cada um. Portanto, 
requeiro que esses três projetos sejam votados em primeiro lugar e os 
demais continuem em processo de negociação. Obrigado. 

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

Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 25/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei 
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime 
Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos 
do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 8, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda no 6, da Comissão de Justiça, ficando 
prejudicadas as Emendas nos 1 a 5, e 7 e 8. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Administração 
Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Durval Ângelo. 
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O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 

semana passada, o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
fez autocrítica, ao reconhecer, por meio da imprensa, que o saco de 
maldades do Governo havia se transformado em um saco de 
bondades. Houve mérito das lideranças políticas desta Casa, que 
buscaram entendimentos, consenso na apreciação da reforma 
administrativa, a fim de que a maioria dos servidores públicos não 
fosse prejudicada. 

Entre os projetos cujas negociações avançaram está o Projeto de 
Lei n° 25. A visão inicial do Governo sobre o IPSEMG não era a mais 
exata, até pelo fato de não haver conseguido estabilidade de 
Presidente na gestão daquele órgão, pois quatro já foram nomeados. 
O próprio caráter da lei delegada que tratou da questão foi autoritário, 
causando esvaziamento de servidores efetivos do órgão. 

Destacarei alguns itens negociados, que precisavam de 
modificação. No projeto original, o Governo havia cortado qualquer 
hipótese de negociação com os municípios para a assistência à 
saúde. Sabemos que muitos convênios do IPSEMG com hospitais, 
clínicas e laboratórios do interior são mantidos com custo menor e 
remuneram corretamente esse tipo de serviço, porque a base do 
atendimento é maior com os servidores públicos municipais. Em 
várias cidades, funcionários optaram pela contribuição maior, em 
função da garantia do atendimento. Esse é um sinal claro da 
excelência dos serviços prestados e das melhorias que vêm sendo 
implantandas ao longo dos últimos quatro anos. Pela proposta atual, 
há abertura para que o Instituto possa realizar esses convênios. Trata-
se de um avanço, de garantia extra para o atendimento dos servidores 
municipais, além de proporcionar melhor redistribuição do custo. 

Outro aspecto fundamental diz respeito à contribuição compulsória 
para a assistência à saúde. Da forma que o projeto tramitou, com as 
emendas recebidas, o princípio da solidariedade seria perdido. 
Servidores desta Casa, do Judiciário, do Ministério Público, do 
Tribunal de Contas, não quereriam ter seus descontos compulsórios. 
Entendemos que o certo é que os que recebem mais devem contribuir 
para a saúde de todos, porque é no IPSEMG que terão, em caso de 
infortúnio, a garantia de suas pensões. Querem gozar apenas dos 
benefícios, não querem ter responsabilidade solidária em relação aos 
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demais servidores. 

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte)* - Deputado Durval 
Ângelo, suas palavras são as mesmas da nossa bancada e de todos 
nós. Parabenizo os colegas do IPSEMG, que vieram a esta Casa de 
forma organizada, com verdadeiro movimento de resgate. Se o 
IPSEMG tem problemas conjunturais, a culpa não é de seus 
servidores, mas de governos passados, que não assumiram a devida 
responsabilidade com esse órgão. A votação desse projeto, que faz 
parte de acordo, com a participação ativa dos seus funcionários, é um 
grande exemplo. O Governo cedeu de maneira inteligente, os 
servidores puderam apresentar suas propostas por meio dos 
Deputados de Situação e de Oposição, e tenho a certeza de que a 
aprovação dessa matéria constituirá um marco na recuperação do 
IPSEMG. Esperamos que, quando for instituído o fundo complementar 
de aposentadoria dos servidores públicos, seja gerido por esse 
Instituto. Discutiremos esse assunto em data oportuna. 

Gostaria de lembrar o aniversário do companheiro Célio de Castro, a 
quem Belo Horizonte e Minas devem homenagens, e entramos com 
moção de aplauso a essa figura exemplar. Parabéns, Deputado, e a 
todos os funcionários do IPSEMG. 

O Deputado Durval Ângelo* - Justa lembrança, pelo que Célio 
representa para o resgate da redemocratização, como sindicalista, 
fundador da CUT e do PSB, filiado ao PT, Prefeito e Deputado 
Federal. Unimo-nos a essa alegria. Acredito que, na maioria dos lares 
de BH, todos estão elevando a Deus uma prece pelo restabelecimento 
de Célio de Castro, para que retorne ao seio da sociedade o mais 
rápido possível e continue realizando o belo trabalho que sempre 
caracterizou sua vida pública. 

Destaco outro grande avanço. O Governo encaminhou nesse projeto 
vários itens referentes à discussão da emenda federal sobre a reforma 
da previdência, inclusive a questão da previdência complementar. Era 
um absurdo antecipar essa questão, como o Governo faz no projeto 
relatado pelo Deputado Antônio Júlio sobre a reforma tributária, que 
se antecipa à reforma federal. Seriam medidas inócuas, sem 
resultado, por isso foi sensato que Lideranças da Oposição e Situação 
acordassem em retirar do projeto os aspectos que tratavam da 
reforma da previdência federal. Temos, hoje, um projeto de lei 
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complementar que não transformou a Lei Complementar n° 64 
numa letra morta. A maioria dos Deputados têm sensibilidade para a 
questão dos servidores e do IPSEMG, patrimônio do servidor público 
que, por enquanto, está preservado. Devemos estar vigilantes e 
organizados para impedir que aconteça qualquer recuo nesse 
instituto. 

Afasto-me um pouco do tema para, em nome da Comissão de 
Direitos Humanos, registrar o envolvimento de policiais com o tráfico 
de entorpecentes no hipercentro de Belo Horizonte. Ontem, a 
Corregedoria Geral da Polícia Civil entregou seu relatório à 3a Vara de 
Tóxicos, indiciando dez policiais civis. Os indiciados são incursos nas 
seguintes infrações penais: violações ao art. 12, § 2°, inciso 111, da Lei 
n° 636876 - contribuir, de qualquer forma, para incentivar ou difundir o 
uso indevido ou tráfico ilícito de substâncias entorpecentes; e ao art. 
14 - efetivo contato com a traficante de drogas Sílvia Helena e a ex-
usuária de drogas Carla Aparecida de Jesus. Destaco o excelente 
trabalho da Corregedoria de Polícia, pois uma democracia se faz com 
o fortalecimento das instituições. 

Registro o belíssimo trabalho do Corregedor responsável, Dr. Weser 
Francisco Ferreira Neto, que identificou a ligação dessa quadrilha com 
traficantes do hipercentro, por meio de ocorrência de 2001. O 
indiciamento de policial por policial foi importante. A Corregedoria 
preocupou-se em levantar a ficha funcional de cada um dos 
envolvidos. 

Destaco, para perceberem como os mecanismos de controle estão 
fragilizados, o caso de Vanilton Santana, vulgo Santana, Carcereiro 11, 
MASP 3420049. Essa pessoa possui folha de antecedentes criminais 
com sete processos na justiça. Em sua folha administrativa, há 
punições e repreensões, totalizando 13 processos. Qual novidade 
havia na denúncia da Comissão de Direitos Humanos? Nenhuma. 
Agora o Ministério Público fará a denúncia, e acreditamos ser 
fundamental a condenação, a aplicação da pena acessória de perda 
do cargo de policial. 

Hoje, no final da tarde, a Polícia Militar também entregará seu 
relatório com o indiciamento de quatro policiais militares. Sabemos 
que há cerca de 30 policiais envolvidos com o tráfico e com essa 
máfia do hipercentro de BH. Tivemos o compromisso das Polícias Civil 
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presos; mas as apurações dos outros continuarão. 

Ontem fizemos apelo, juntamente com o Deputado Roberto Ramos 
Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos, ao Ministéri~ 
Público para que amplie a lista de denunciados. Apresentamos nomes 
para que o Ministério Público cumpra sua função. 

É o primeiro passo do Governo, que carrega grande passivo de 
impunidade e de irregularidade. Acredito que os servidores do 
IPSEMG, os Deputados e a sociedade querem serviço público que 
não tenha servidores envolvidos em irregularidades. Queremos mais: 
uma polícia cidadã, comprometida com os direitos humanos e a 
defesa da sociedade. Uma polícia que seja orgulho do Estado. Ao 
elogiarmos a Corregedoria, não estamos criticando a polícia. E, 
repetirei sempre que preciso, policial envolvido em bandidagem, na 
criminalidade, não é policial. É bandido que se esconde atrás de 
distintivo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com palavra, para discutir, o Deputado Domingos 
Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, servidores, lideranças sindicais, imprensa, 
telespectadores, como relator de matéria fundamental aos servidores 
e ao Estado, não poderia deixar de manifestar-me. Na Comissão de 
Administração Pública, houve rico exercício democrático. Elaboramos 
substitutivo atendendo aos reclames de lideranças de servidores e às 
preocupações de Deputados. Pela sinceridade do debate, temos 
convicção de que contribuiremos para que o IPSEMG, fundamental na 
seguridade social, dê condições dignas ao povo. Ao trabalhador que 
tenha de assistir o povo mineiro na educação, saúde, segurança, nos 
processos e nas questões administrativas do Estado deve ser 
assegurada a tranqüilidade de ter a seu serviço um instituto que lhe 
garanta saúde e a sua família; não pode admitir a insegurança de que 
os investimentos feitos ao longo de sua vida não assegurem pensão à 
família; que os benefícios sejam extintos ou percam o equilíbrio 
financeiro; muito menos que paire dúvida sobre a qualidade do serviço 
da instituição. Havia hesitação, embora o propósito estivesse claro no 
texto da proposição. Os servidores, a Situação e a Oposição 
reconhecem a crise pela qual a instituição passa. Todos entendem a 
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necessidade de se estabelecer equilíbrio financeiro, perspectiva 
de vida longa e saudável e tranqüilidade ao servidor da instituição e 
do Estado. Sem coloração partidária e sem discriminação às 
lideranças ou ao servidor, travou-se o debate. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Segundo o 
Deputado Durval Ângelo, falei meias verdades; entretanto, foi ele 
quem falou uma inverdade. Não fui Líder do Governador Aécio Neves, 
apesar ter sido filiado ao PSDB. Reafirmou o que eu havia dito. Além 
de ser ideológico, o problema é administrativo. Fui Presidente da CPI 
que investigou 1 O anos de não-repasses ao IPSEMG, não apenas no 
Governo Eduardo Azeredo. 

Nesses dez anos, encontramos situações como as que ele 
mencionou. O IPSEMG tornou-se local onde os problemas são 
jogados, para depois serem solucionados. Há uns que começam de 
uma hora para outra. Por exemplo, 1 O mil pessoas advindas da 
MinasCaixa que chegam ao Instituto passam a possuir direitos. Não 
há contribuição alguma nem recurso para sustentar esses novos 
incorporados. Depois vêm mais pessoas de outros lugares. Então, os 
problemas do IPSEMG vêm do passado. É necessário resolvê-los. 

Quando percorremos o interior do Estado, verificamos a grande 
insatisfação dos servidores, pois, apesar de contribuírem 
compulsoriamente, em Uberlândia médicos e hospitais não os 
atenderam. Em outros municípios, como no Sul de Minas e no Alto 
Paranaíba, há problemas mais graves. Votamos relatório de consenso 
com várias proposições. Sem dúvida alguma, se fossem implantadas 
!")O prazo previsto, melhorariam os serviços e a situação do IPSEMG. 
E pena que isso tenha ocorrido no final do mandato. O ex-Governador 
Itamar Franco assumiu e vetou-as. Os líderes sindicais reclamaram da 
tribuna com o objetivo de defendê-las, porque já se encontravam 
contemplados no Governo. Mais uma vez, o conjunto do IPSEMG 
perdeu. 

Há o problema de a contribuição ser compulsória ou não. Nós, da 
base de apoio do Governo, somos responsáveis. Se acabar a 
compulsoriedade da contribuição, haverá a falência do sistema. Por 
quê? Porque hoje ele não presta serviço que concorra com a 
prestação de outros. 

Certamente os servidores de Poderes ou órgãos que bancam a 
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assistência médica ou os que possuem melhor condição ,_ 
financeira não iriam ao IPSEMG. Mas, neste momento, é importante 0 
impacto de solidariedade, para que eles, ganhando muito ou ne_0 tenham assistência médica. ' 

Então, além de mantermos essa compulsoriedade, é fundamental 
também analisarmos o Instituto, para avaliarmos o que devemos tirar 
de pernicioso dele, como gastos excessivos, despesas 
desnecessárias, corrupção e outros. Nos últimos quatro anos, ne_0 
faltaram denúncias a cada dia nesta Casa. Devemos tratá-lo de 
maneira desapaixonada. Quer dizer, encontrar o real problema e 
buscar a solução. Estamos dando passos para que ele se fortaleça 
ainda mais. 

Há o problema grave a ser resolvido do precano de 
R$160.000.000,00 existente no IPSEMG. Hoje há um déficit na área 
de saúde. Logo, esses problemas precisam ser enfrentados sern 
paixões, pensando no que realmente precisa ser realizado Para 
viabilizá-lo. Além disso, acredito que ele possui grande potencial. 

Há quatro ou seis anos, fomos ao Instituto Estadual do Rio Grande 
do Sul. O Deputado Carlos Pimenta e outros acompanharam-me 
nessa viagem. Ficamos encantados com esse instituto. Por isso 
acredito ser possível o IPSEMG prestar serviço de qualidade: 
atendendo à demanda e aos direitos dos servidores. 

Por isso, parabéns a V. Exa. pelo raciocínio. Tínhamos que restaurar 
essas verdades. A base de apoio deu grande contribuição para que 
melhorássemos nos pontos que representavam risco para o Instituto. 
Dessa forma contribuímos para melhorar ainda mais. Muito obrigado. 

Agradeço. Mais importante do que o que fizemos até agora, é 
fundamental que se destaque a presença dos servidores nessa luta. 
Isso ficou marcante para mim porque, no primeiro momento na nossa 
Comissão, quando chegou o projeto, chegaram junto as lideranças 
sindicais. Abrimos o debate com essas lideranças de forma franca. 
Quando Prefeito de Divinóplis, tivemos a oportunidade de resgatar 
uma dívida desse município com o IPSEMG, renegociando e 
pactuando de forma digna até compromissos de vinculação de ICMS, 
porque entendemos que não é justo o calote por parte de nenhum 
município ao IPSEMG, muitos menos do Governo do Estado. 
Portanto, nós que já admirávamos e respeitávamos o Instituto, que já 
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tínhamos o entendimento da importância desse grande 
equipamento social para o servidor público, ficamos felizes em ver o 
carinho, o entusiasmo e a importância que lhe são dados pelos 
servidores. Recebemos ligações de professores e funcionários 
públicos de várias regiões do Estado e testemunhamos a presença, 
nesta Casa, de mumeros funcionários e lideranças que 
acompanharam de perto, contribuindo para a construção do 
substitutivo que este relator apresenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço. Entendo que 
todas essas manifestações, da mesma forma como a do Durval, a de 
V. Exa. e de vários outros Deputados no decorrer dessas diversas 
discussões, principalmente na nossa comissão, se dão em um 
momento muito importante. Em nenhum momento deixei de 
testemunhar a presença dos servidores que verdadeiramente estão 
interessados na discussão deste projeto e do IPSEMG como um todo. 
As lideranças, os professores, essas manifestações aconteceram em 
todas as regiões do Estado. Em Montes Claros, eu, o Deputado Gil 
Pereira, o Deputado Arlen Santiago . e a Deputada Ana Maria 
participamos de várias reuniões com professores, serventuários e a 
direção do IPSEMG. Aliás, o IPSEMG de Montes Claros é muito bem 
dirigido pela Ana Amélia, que faz um trabalho magnífico pelos 
médicos e dentistas. Essa força das pessoas que verdadeiramente se 
interessam pelo IPSEMG nos foi transmitida para que pudéssemos 
atuar nas comissões e hoje desencadear o processo de votação do 
Projeto de Lei Complementar no 25. 

Ontem falava que, ao votarmos este projeto em 1 o turno, certamente 
amanhã ou na semana que vem em 2° turno, com certeza não 
encerraremos nossa participação e preocupação em constantemente 
trazer à tona a discussão sobre o IPSEMG. Se estamos superando 
alguns obstáculos, certamente teremos outros assuntos a serem 
discutidos e aperfeiçoados. O Miguel Martini falou dos precatórios, um 
problema sério e grave, que dá grande sangria no IPSEMG. Temos 
que discutir o papel do Estado no Instituto. O Estado tem uma 
interferência muito forte no IPSEMG, retirando recursos e utilizando-os 
para outros fins. É necessário que possa sobreviver com os próprios 
recursos. Se estiverem à disposição da direção do funcionalismo, com 
certeza IPSEMG será forte. 
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sensibilizar os companheiros - de que a Casa promova um ampla 
discussão sobre o IPSEMG a partir de agosto. Apresentarei ao 
Presidente Mauri Torres, à Mesa, requerimento para constituição de 
uma comissão especial que, a quatro mãos, com o Tião, o Renato, a 
Andréia e todas as pessoas que representam o Sindicato e os 
funcionários, possa discutir com clareza e transparência o IPSEMG. 

O primeiro passo está dado. É necessário continuar nessa 
discussão, principalmente na questão da saúde. Cerca de 70% dos 
funcionários do Estado estão no interior. Sabemos que o oferecimento 
de saúde de qualidade ao funcionalismo do interior é precária. Há 
serviços que estão sendo vendidos ao IPSEMG. Estamos 
terceirizando. O Hospital João Pinheiro, da Capital, é fantástico, urn 
dos maiores e melhores de Minas Gerais, e, recentemente, inaugurou 
excelente CTI. É necessário que essa assistência da Capital seja 
prestada também no interior. A grande maioria dos municípios e do 
funcionalismo, que reside e trabalha nos grotões do interior, não tem a 
assistência que deveria ter. 

Parabéns a V. Exa. pela condução dos trabalhos, aos Deputados da 
Comissão de Administração Pública e outras Comissões. Damos o 
primeiro passo para que possamos engrandecer e fortalecer o 
IPSEMG. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço. Nessa mesma linha de 
raciocínio, entendemos que em todos os órgãos da administração 
pública há de prevalecer a sugestão que nos traz o funcionalismo 
estadual, que luta pelo plano de carreira. Temos que escutar o alerta 
que estamos recebendo. Deve haver moral e transparência nas 
decisões de todos os escalões que comandam todos os segmentos do 
Estado. O sistema penitenciário precisa do plano de carreira. Faço 
esta referência para dizer que não podemos prescindir de que isso 
ocorra de forma intensa e exemplar no IPSEMG. 

O IPSEMG, como instrumento de política pública, de seguridade 
social e defesa da saúde do servidor, é de propriedade do Estado, 
mas, em particular, do servidor público, que o sustenta com sua 
contribuição. Por isso é fundamental a transparência. 

É fundamental que fique clara - e falo sem busca de aplauso e sem 
temor de vaias - a importância da participação das lideranças e dos 
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servidores, de forma ativa e sem vinculação partidária. Houve 
empenho sério, sem bajulação, dos Deputados do PT, do PSDB, do 
PMDB e de praticamente todos os partidos. Poderia citar 
nominalmente vários deles, mas prefiro me ater a informar que, na 
nossa Comissão, transitaram Deputados de diversas agremiações 
partidárias sempre preocupados com o servidor público. 

Finalmente, faço uma consideração fundamental e de justiça, sob 
pena de cometermos enorme equívoco entre o servidor e o Estado e 
entre o Estado e a comunidade. A razão pela qual esse projeto veio a 
esta Casa - e embora tenhamos feito um substitutivo e reitero foi fruto 
do debate com o servidor e os Deputados, é pela aprovação do 
projeto. A aprovação do projeto, em sua essência, está garantida. 

No substitutivo, asseguramos que algumas impropriedades fossem 
sanadas. Faço questão de frisar isso para que fique claro que o 
Governador Aécio Neves, ao tomar a iniciativa de buscar redefinir 
valores de contribuição e responsabilidades e ao se dispor, no início 
do mandato, a enfrentar essa situação que, como disse o Deputado 
Carlos Pimenta, não se esgota neste projeto, demonstra que quer ver 
resolvido e não empurrado com a barriga esse problema que foi 
herdado. 

Não é justo colocar o Governador Aécio Neves como algoz dos 
servidores. Isso não é verdade e não constrói relação saudável entre 
os que querem condição mais digna para todos os servidores. Quem 
trabalha no IPSEMG tem papel fundamental nisso. Não adianta o 
Governador querer ter boa relação com os servidores, assim como 
não adianta apenas os servidores do IPSEMG quererem. É preciso 
haver harmonia de propósitos entre os servidores e as ações de 
Governo. Por isso, é fundamental haver moral e transparência por 
parte dos escalões mais altos daquele Instituto. 

Com praticamente 24 horas de posse no IPSEMG, Dr .. Hélio 
Brasileiro, atendendo ao nosso convite como relator desse projeto, 
veio à Assembléia, foi sensível, teve a humildade de reconhecer que 
não detinha pleno conhecimento da situação e trouxe assessoria. 
Naturalmente, tivemos interlocução com outros elementos do Estado, 
como o Prof. Anastasia, não apenas nos momentos em que a 
televisão estava gravando ou em que grande número de servidores 
estavam presentes. Algumas lideranças puderam testemunhar que, 
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com firmeza, defendemos as questões que nos foram colocadas 
como preocupações fundamentais. 

O resultado apresentado é fruto do esforço do Governador Aécio 
Neves na busca de caminho digno para que o IPSEMG possa 
funcionar com auto-suficiência, equilíbrio e capacidade de prestar 
serviço de qualidade. E também o esforço dos servidores daquele 
Instituto, atentos aos interesses de todos os servidores do Estado, que 
nos trouxeram suas preocupações e reivindicações. Não poderia ser 
diferente. Portanto, esse trabalho também é fruto do entendimento das 
Lideranças desta Casa e dos Deputados compromissados em buscar 
o que há de melhor para Minas Gerais . 
. Não faço distinção partidária e ressalto, mais uma vez, o trabalho 
Intenso de cada um dos Deputados - do PT, do PSDB, do qual 
participo e pelo qual falo com muito orgulho. o PSDB defende a social 
democracia. Freqüentemente, digo aos companheiros do PT - e estes 
hoje entendem assim - que o socialismo pleno ou o comunismo, 
expressão que alguns não gostam de usar por saber da rejeição que 
possui nas sociedades modernas não encontram amparo na ' . sociedade brasileira, mas a social democracia sim, como instrumento 
de fazer justiça por meio das políticas públicas. Por sua vez, o 
IPSEMG é instrumento da social democracia, de se fazer justiça, 
dando pelo menos saúde digna e perspectiva de aposentadoria ou 
pensão adequadas aos servidores públicos. 

Cumprimos, mais uma vez, o nosso compromisso com o povo de 
Minas e com esta Casa. Como Presidente da Comissão e como 
relator desse projeto, procuramos agir com democracia e humildade, 
não querendo dizer que somos os donos da verdade ou que, 
sozinhos, seríamos capazes de produzir o melhor documento. A 
várias mãos e com a contribuição de vários segmentos partidários, 
especialmente a dos servidores públicos do Estado, oferecemos à 
votação desta Casa projeto de lei que, com certeza, contribuirá para o 
melhor funcionamento do IPSEMG. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Temos conhecido e 
acompanhado o trabalho de V. Exa., não apenas aqui, mas também 
em Divinópolis. 

Como professora aposentada, que por muitos anos tem contribuído 
para o IPSEMG, aproveito a oportunidade para dizer que não 
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acompanhei esse projeto detalhadamente, o que foi feito pelo 
grande companheiro Deputado Chico Simões, representando o nosso 
Bloco PT-PCdoB, pelos Deputados da Situação, como V. Exa., e, 
principalmente, pelos servidores do IPSEMG. Não poderia deixar de 
cumprimentá-los, porque a verdadeira democracia - a democracia 
representativa - é aperfeiçoada com a democracia direta, quando a 
população, os servidores e os sindicatos estão presentes, norteando-
nos a tomar as melhores decisões no parlamento. 

Cumprimento todos os Deputados e, sobretudo, os servidores. Vejo 
várias companheiras aqui e tenho dito que nós, mulheres, temos que 
ocupar 50% do espaço do poder, para que haja democracia paritária e 
companheirismo. 

Desde o início de minha carreira de professora contribuo com o 
IPSEMG, e, agora, nesta Casa, mesmo tendo plano de saúde, 
continuo a contribuir, em solidariedade, com orgulho, porque sei que 
estou contribuindo com os servidores públicos e essa entidade que 
nos é tão cara e que tem passado por momentos tão difíceis. Temos 
esperança de que o IPSEMG possa superar as dificuldades e viver 
dias melhores, voltando a oferecer um serviço de qualidade. 
Assessores nossos preferiram não ter plano de saúde da UNIMED, 
por acreditarem no Instituto, uma vez que suas famílias lá têm tratado 
com excelentes profissionais. 

Quero fazer uma homenagem a esses profissionais que têm 
compromisso com o serviço público, mesmo em momentos de 
desesperança com relação a seus salários, que precisam ser 
reajustados, como é o caso dos trabalhadores do Brasil inteiro, há dez 
anos sem reajuste. Esses funcionários têm compromisso com o povo 
mineiro e, por isso, quero cumprimentá-los. A vitória é de todos nós, 
mas, sobretudo, de vocês, que, no dia-a-dia, estão aí e não 
desanimaram. Vocês construirão uma sociedade justa, igualitária e 
fraterna, principalmente na área da saúde, essencial para a 
preservação da vida, o bem maior do cidadão. Muito obrigada. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço à Deputada Maria Tereza 
Lara. Tivemos a felicidade de ser o relator do projeto e de apresentar 
esse substitutivo, mas quero registrar, além das referências que fiz ao 
funcionalismo e às Lideranças da Casa, a participação de todos os 
membros da Comissão de Administração Pública, com destaque para 
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o Deputado Dalmo Ribeiro Silva; o Deputado Carlos Pimenta, 
profissional da medicina e profundo conhecedor do IPSEMG, absoluto 
defensor de praticamente todas as emendas apresentadas; o 
Deputado Chico Simões, representante do bloco da Oposição e 
também médico, conhecedor dos problemas do Instituto e defensor 
das emendas; os Deputados Leonardo Quintão, Chico Rafael e José 
Henrique, que participaram ativamente e votaram unanimemente 
nesse substitutivo. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)*- Deputado Domingos Sávio, 
parabenizo-o por sua fala, que quero referendar, assim como a dos 
que o apartearam. É fundamental a nossa responsabilidade como 
Deputados, médicos ou não, de lutar em defesa da manutenção, do 
crescimento e da qualidade do IPSEMG, que não é patrimônio da 
medicina nem do Estado, mas do povo. Tudo o que fizermos será 
pouco frente à dimensão que o Instituto tem para a saúde do 
funcionário público. 

Ainda fica uma preocupação, porque os municípios, principalmente 
os menores, esperam que resgatemos, no devido tempo, a assistência 
também para os funcionários públicos municipais. 

Temos de continuar trabalhando. Sou testemunha de que já 
estamos dando um grande passo, porque acompanhei o trabalho da 
administração passada. Compareci às inaugurações, em várias 
cidades, e acompanhei o estabelecimento da saúde família do 
IPSEMG e das farmácias. Houve uma evolução, e não podemos 
retroagir. Ao contrário, temos de proporcionar, cada vez mais, 
condições melhores para a saúde do funcionário público, 
principalmente do nosso Estado. Reforço tudo que foi falado, presto 
esse testemunho e afirmo que continuaremos buscando melhorar e 
engrandecer o IPSEMG. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado e concluo, 
demonstrando a todos os servidores que, ao contrário do que alguns 
pensam, estamos construindo um tempo novo nesta legislatura. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Caro Deputado, não há 
dúvida de que o IPSEMG precisa continuar o seu trabalho. Esse 
instituto passa por maus momentos. A Lei no 64, votada nesta Casa, 
separou em contas diferentes a questão da saúde e os outros 
benefícios. Arrecadam-se 3,2% do funcionalismo e 1 ,6% do Governo. 
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Depois de efetuados os cálculos e separadas as contas, chegou-
se à conclusão de que esse recurso é insuficiente para o pagamento 
dos serviços prestados, que, no ano passado, custaram aos cofres do 
IPSEMG algo em torno de R$340.000.000,00 a R$350.000.000,00. 
Mantida a atual situação e a antiga oferta de serviços, faltaria algo em 
torno de R$150.000.000,00. 

O que expôs é muito certo. O pessoal da MinasCaixa acabou não 
contribuindo, e o Governo não contribuiu. Depois, conseguiram incluir 
inúmeros dependentes sem adicionar outra contribuição. As pessoas 
que ganham de R$550,00 a R$900,00, de acordo com o projeto, 
sofreriam um aumento de custo de R$30,00, para que as suas 
famílias tivessem todo o apoio do IPSEMG. O Deputado Carlos 
Pimenta explicou muito bem que isso não resolverá o problema. A 
questão da compulsoriedade. Nós, que ganhamos mais, o pessoal da 
Justiça e do MP temos de contribuir para que aqueles funcionários 
que não estão tendo reajuste salarial possam ser atendidos, já que 
precisam mais. 

No momento em que estamos votando essa proposta, sugerimos 
que o IPSEMG prepare, juntamente com a SEF, esse crédito 
suplementar de R$36.000.000,00, para que, ainda no mês de julho, os 
hospitais e os médicos que prestaram serviços - e alguns hospitais 
continuam prestando - possam receber o seu pagamento, já que 
vários estão falindo. 

Lembro ao pessoal do IPSEMG que inúmeros convênios de 
hospitais extremamente importantes, como a Fundação Aroldo 
Tourinho, cujo provedor é o Dr. Walfrido Mares Guia, e o Diretor 
Presidente é o Alexandre Pires Ramos, não estão sendo renovados. 
Esse hospital da comunidade está sem convênio e continua a 
conceder créditos ao IPSEMG, ou seja, ao funcionalismo que 
necessita do atendimento. O mesmo acontece com relação ao 
Hospital Prontocor de Montes Claros. O IPSEMG deve, das contas do 
ano passado, à Fundação Aroldo Tourinho, mais de R$200.000,00, 
que são extremamente importantes. 

Mas essa situação existe em todo o Estado. Estamos cumprindo a 
nossa parte e fazendo essa votação hoje e, amanhã, se Deus quiser, 
em 2° turno. 

Mesmo assim, o IPSEMG, junto com a Secretaria da Fazenda, deve 
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analisar a possibilidade de fazer o pagamento, ainda este mês, 
aos hospitais que não vão receber os juros, apesar de os estarem 
pagando aos fornecedores para continuarem mantendo um bom 
atendimento. 

Era isso, Deputado Domingos Sávio. Agradeço o aparte. 
O Deputado Domingos Sávio - Agradecemos a V. Exa. Concluímos, 

assim, o nosso pronunciamento, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi para fazer 
apenas o encaminhamento da votação, abrindo mão de discutir o 
projeto, porque tanto o companheiro Chico Simões, na parte da 
manhã, quanto os Deputados Durval Ângelo e Domingos Sávio 
fizeram uma boa exposição sobre o seu conteúdo. Mas não posso 
deixar de encaminhar favoravelmente ao Substitutivo no 1 , 
apresentando rapidamente os motivos que nos levaram a fazer um 
acordo com o Governo e sua bancada. 

Embora discordemos do conteúdo mais geral da reforma que o 
Governador enviou, optamos por um processo de discussão visando 
melhorar esses pontos controversos. Em relação ao Projeto de Lei 
Complementar n° 25, também agimos da mesma forma e fomos 
detectando o que, no nosso entender, seria por demais prejudicial ao 
Instituto. 

De maneira consciente, Sr. Presidente, posso dizer que existe uma 
tensão no interior do Governo quanto a esse Instituto e uma 
incompreensão quanto ao seu papel e sua importância. O Governo do 
Estado começou mal a sua relação com o IPSEMG, e tanto isso é 
verdade que já foram quatro Presidentes em menos de seis meses, 
numa demonstração de que o Governo não sabe o que quer. Mas, se 
o objetivo disso for sucatear o órgão, precisarão de mais de quatro por 
semestre, porque a resistência para manter o IPSEMG vivo é muito 
grande, e os servidores já deram comprovação disso. 

Do substitutivo aprovado, tiramos a criação da previdência 
complementar, porque acreditamos que isso deve ser feito depois da 
discussão nacional da reforma da previdência. Dele também 
conseguimos retirar a expressão "assistência médica básica", que já 
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mostrava claramente que poderia ser feito outro tipo de 
atendimento no IPSEMG que não o de hoje. Quem sabe poderia ser 
proposta até uma cesta básica para o servidor num plano de saúde 
que, evidentemente, seria piorado? 

Conseguimos também que o Estado arcasse, além das pensões e 
do auxílio-funeral, com os benefícios para os aposentados, mesmo 
porque o Governo tirou a taxa de 2% que havia sido negociada no 
Projeto de Lei Complementar no 64. 

A compulsoriedade e a contribuição solidária foram mantidas, caso 
contrário seria o fim do IPSEMG como algo amplo e que, de fato, sirva 
aos interesses do servidor e de seus familiares. 

Além disso, observamos que essas conquistas obtidas não 
significam uma vitória completa sobre a visão de sucateamento desse 
órgão. Essa visão ainda persiste, não foi vencida - os servidores e o 
sindicato devem ficar em alerta -, mas poderá sê-lo. 

Houve flexibilidade do Governo para negociar, compreendendo a 
importância do IPSEMG. O IPSEMG-Família foi sucateado, o interior 
ficou totalmente paralisado, cobrando os contratos de saúde, houve 
falta de credenciamento de profissionais. Tudo isso demonstra que 
ainda precisa ser feita uma batalha em favor desse Instituto. 

O Deputado Carlos Pimenta lembrou a necessidade de termos uma 
comissão especial para acompanhar o IPSEMG. O Deputado Miguel 
Martini já falou até em CPI para investigar a situação desse órgão. Eu 
e o Deputado Chico Simões, em nome da Bancada do PT e do Bloco, 
apresentamos requerimento solicitando a instalação de uma comissão 
especial, que está com a Mesa, com o Presidente. 

No segundo semestre, devemos trazer a esta Casa os servidores e 
a diretoria do IPSEMG. Também precisamos fazer um planejamento 
para o Instituto, tentando convencer a equipe do Governo de que esse 
órgão precisa ser fortalecido, pois é fundamental para a questão da 
saúde, aliviando o SUS. 

Essa é a experiência positiva que queremos com o IPSEMG. 
Avançou-se muito na gestão passada, por mais críticas que se possa 
fazer. E é preciso que haja prosseguimento. Para isso, é necessária a 
ajuda da Assembléia Legislativa. Acompanhamos diversas 
experiências havidas e fizemos o requerimento. Não nos interessa ser 
autor da idéia, e sim que a comissão exista. 
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de real acompanhamento da situação do IPSEMG. Não digo cp1 
porque não nos interessa voltar lá atrás, nem vendo o que acontec~ 
agora, do ponto de vista da investigação. O fundamental é saber se 0 
IPSEMG tem ou não condições de avançar como instituto de 
previdência e, em especial, de prestação de serviço público. 

Com tranqüilidade, digo que o substitutivo melhorou muito a 
proposta que o Governo enviou, que era de sucateamento. Certos 
pontos, se não corrigidos, poderiam levar o órgão a entrar em colapso. 
Não sei se é o que o Governo quer, mas os servidores não deixarão 
que isso aconteça. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, 0 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Quero elogiar os Deputados da base 
de Governo, que defenderam o fortalecimento do IPSEMG. Houve 
também contribuição da Oposição para melhorar esse projeto. Muitas 
emendas foram apresentadas pela Situação e pela Oposição. Umas 
melhoravam, outras pioravam o projeto. A intenção do Governo ao 
enviar esse projeto foi de fortalecer o IPSEMG. 

Nosso pedido para que haja CPI já está protocolizado na Mesa. 
Parece que há até pressupostos regimentais para sua instalação. É 
preciso levantar as causas, as razões, as pessoas que porventura 
tenham causado esse estrago no IPSEMG. Esse órgão precisa ser 
fortalecido, mas, se não identificarmos onde estava a sangria, os 
responsáveis, não conseguiremos fazer proposição que possa 
fortalecê-lo. 

Só votamos, nesta Casa, um nome de Presidente para o IPSEMG, o 
da Sra. Maria Coeli, que se demitiu. Outro nome virá para que 
possamos analisar. Se estava tudo às mil maravilhas, por que tanta 
confusão no início do Governo com o IPSEMG? Parece algo 
contraditório. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c 
os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". A Presidência vai dar início ao processo e, para 
tanto, solicita que os Srs. Deputados tomem os seus lugares. Em 
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - José Henrique - José 
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiã9 Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 54 Deputados. Está aprovado o 
Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar no 25/2003, salvo 
emendas. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas 
as Emendas n°s 1 a 5, 7 e 8. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Poderia fazer a leitura da emenda, 

por favor? 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 6. 
O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Lê a Emenda no 6, que 

foi publicada na edição do dia 5/7/2003.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 6. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Ana Maria - Bonifácio Mourão - Dilzon Melo - Sebastião Navarro 

Vieira. 
- Votam "não" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, não consegui votar, 
porque o posto não aceitou. Meu voto é "não". 

A Deputada Ana Maria - Sr. Presidente, votei "sim" erroneamente, 
meu voto é "não". 

O Sr. Presidente - Com as manifestações do Deputado Ermano 
Batista e da Deputada Ana Maria, votaram "sim" 3 Deputados. 
Votaram "não" 59 Deputados, totalizando 62 votos. Está rejeitada a 
Emenda n° 6. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Pr?jeto de Lei 
Complementar no 25/2003 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão 
de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 782/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação da 
Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária e da 
carreira de Agente Penitenciário e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°S 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 1, 2 e 4, da Comissão de 
Justiça, ficando prejudicada a Emenda n° 3, da mesma Comissão. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Segurança Pública, com a 
Emenda no 5, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1, 2 e 
4, da Comissão de Justiça, ficando prejudicada a Emenda no 3, da 
referida Comissão. A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do 
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Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública, e pela 
rejeição das Emendas n°s 2 e 4, da Comissão de Justiça, ficando 
prejudicada a Emenda no 3, da referida Comissão; opina ainda pela 
aprovação das Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça; 5, da 
Comissão de Administração Pública, e 6, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - O Projeto de Lei no 782/2003 cria 
a Guarda Penitenciária e transforma o cargo de Agente Penitenciário 
em Agente de Segurança Penitenciário. Até o momento, por tudo o 
que o Aécio Neves tem feito pela segurança pública, ao liberar verbas 
para a compra de equipamentos e viaturas e negociar com a EMBEL 
o seu débito de ICMS no valor de R$26.000.000,00, permitindo a 
aquisição de pólvora, pistolas e armas automáticas, esse projeto é o 
que produz maior impacto na área. Ao criar 5 mil cargos de Agentes 
Penitenciários, o Governo faz com que 2.300 policiais militares 
retornem às ruas para efetuar policiame~to ostensivo. Portanto, 1.800 
policiais civis voltarão à sua função, que é a de investigação. 

Além disso, o projeto trata, de uma vez por todas, da carreira do 
Agente de Segurança Penitenciário. Em acordo com os Deputados da 
base do Governo e da Oposição, conseguimos resgatar alguns 
critérios e direitos trabalhistas que esses servidores necessitavam, 
ap~rfeiçoando a proposição. 

E necessário destacar que, além do vencimento básico, as 
vantagens incidirão sobre esse vencimento, e, no momento da 
aposentadoria, serão incorporadas. Essa vantagem incidirá, também, 
sobre as pensões. No que diz respeito ao concurso, foi retirado o 
limite de idade para que cerca de 3 mil Agentes Penitenciários que 
estão sob contrato administrativo possam concorrer mais 
tranqüilamente. Além disso, os Agentes poderão executar a guarda 
externa dos estabelecimentos prisionais do Estado, bem como exercer 
a escolta de detentos, podendo portar armas. São avanços 
significativos, e no momento em que o Governo deliberar sobre o 
reajuste salarial de todas as categorias, esses agentes serão 
beneficiados novamente. Em entendimento com todos os Deputados 
que participaram da Comissão de Segurança Pública e com aqueles 
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da Comissão de Administração Pública, a Assembléia, numa 
união de esforços e por meio de um consenso entre a base de 
Governo e a Oposição, formatou um substitutivo para aperfeiçoar o 
sistema penitenciário. Encaminhamos a votação para que o projeta 
seja aprovado na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Segurança Pública. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Encaminho favoravelmente ao 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública, parabenizando 
o Deputado Sargento Rodrigues por haver conduzido a reunião 
pública especial que aperfeiçoou o projeto enviado pelo Governador 
do Estado. Elogio o Governo Aécio Neves pela iniciativa do projeta 
que cria o cargo de Agente de Segurança Penitenciário. É um avanço 
importante na área de segurança pública, há muito se reclama que as 
Polícias Militar e Civil têm funções que não deveriam ser aquelas que 
exercem, como PMs vigiando penitenciárias. Essa reivindicação 
merece nosso apoio, com o aperfeiçoamento feito pela Situação e 
pela Oposição nesta Casa. Parabenizo os Agentes Penitenciários 
presentes, que contribuíram e viram a importância do parlamento no 
aperfeiçoamento do que é enviado pelo Poder Executivo. Ontem foi 
possível dar demonstração de como o parlamento é plural e acolhedor 
de sugestões da sociedade civil organizada, pois, em comum acordo, 
costuramos esse substitutivo, que contou com a experiência dos 
Agentes Penitenciários. Estes passaram, agora, a ter 
responsabilidade maior. Já era grande a responsabilidade de cuidar 
dos presídios e ajudar na recuperação dos presos, para que a 
sociedade esteja mais protegida. 

Se o trabalho já era de grande responsabilidade, imaginem agora, 
que ganharam carreira exclusiva do Estado. São poucos que a 
possuem. Mas essa responsabilidade a mais que assumem passa 
também a ser do Governo, que deve capacitar os Agentes de 
Segurança Penitenciário para que apresentem serviço de melhor 
qualidade. O Governo também deve melhorar as condições de 
trabalho e salário. A carreira exclusiva, com certeza, levará a essas 
conquistas. Parabéns! 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
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Deputado Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, mais uma vez 
testemunho que esta Casa teve oportunidade de ser palco de belo 
espetáculo democrático, com a presença dos servidores, dos 
profissionais da segurança, uma das áreas mais penosas do Estado. 
Não é raro a imprensa noticiar a situação deprimente em que esses 
profissionais se encontram. As situações são as mais terríveis 
possíveis. Em alguns casos, os policiais perdem suas vidas, como 
aconteceu recentemente com Agente da Penitenciária Nelson 
Hungria. 

O momento é histórico. O Governador Aécio Neves assume posição 
corajosa, de vanguarda, nacionalmente, regulamentando a carreira do 
Agente Penitenciário; criando a Guarda Penitenciária, com perspectiva 
de 5 mil vagas; e estabelecendo plano de carreira digno para que 
esses profissionais sejam respeitados. Reitero a importância do 
processo democrático e da participação dos servidores. A tarefa de 
Agente Penitenciário é uma das mais árduas. Além de conviverem no 
sistema penitenciário com elementos perigosos, estão expostos a uma 
série de riscos, no dia-a-dia, sem o mínimo de segurança. A maioria 
tem contratos precários e está sujeita a perseguições, que ocorrem no 
sistema atual. 

Esperamos que, com a aprovação dessa lei, inauguremos novo 
tempo e tenhamos profissionais trabalhando num sistema eficaz. 
Senão não há como falar de segurança pública. Daí a importância 
desse projeto, não só para garantir condições dignas de trabalho, mas 
também para que as Polícias Civil e Militar cuidem daquilo que é sua 
função. Assim, seguramente, teremos mais policiais nas ruas. 

Registro que, como Presidente da Comissão de Administração 
Pública, participei da audiência pública que tratou da matéria. 
Recebemos os servidores e demos ao projeto trâmite ágil, mas 
responsável. Temos certeza de que o Estado ganha com isso. Vamos 
apoiá-los, para que futuramente tenhamos um concurso adequado, 
sério, com oportunidade para todos e, ao final, tenhamos decisão 
justa. Encaminho pela aprovação do referido projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra para encaminhar a votação, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, cumprimento o 
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Governo Aécio Neves, que se preocupa com a segurança pública. 
Esse projeto traz tranqüilidade não só às pessoas que serão 
responsáveis pela guarda dos presídios do Estado, mas também ao 
povo. Tive oportunidade de conhecer algumas das pessoas que já 
fazem a guarda penitenciária do Estado. Tenho certeza de que são 
jovens idealistas, pessoas que se arriscam diuturnamente pela 
sociedade mineira, ameaçadas pelos bandidos, mas que estão 
preparadas para exercer a função. 

A Assembléia Legislativa demonstra responsabilidade e 
compreensão. Espero que o Governador Aécio Neves promova, o 
mais rápido possível, concurso para suprir 5 mil vagas, já que 5 
presídios estão em construção. Desejo a esses profissionais sorte e 
os cumprimento pela luta nesta Casa. Parabéns ao Deputado 
Sargento Rodrigues, que promoveu audiência pública e realizou 
importantes modificações no projeto, as quais, como relator, acatei, e 
ao Governador Aécio Neves por ter implementado as rondas 
escolares na área metropolitana e em Uberlândia. Sentindo o 
crescimento da violência nas escolas, ap,resentamos proposta que se 
tornou lei. Farão a ronda mais de 500 policiais civis e militares que 
estavam na reserva, e outras cidades também serão beneficiadas. 
Estou feliz com o Governador Aécio Neves por acatar a proposição da 
sociedade, a qual reivindica penitenciárias com bons profissionais. 
Parabéns à Assembléia Legislativa e aos agentes penitenciários. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra para 
encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara* - Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, telespectadores, agentes, mesmo discordando 
radicalmente do modelo proposto pelo Governador Aécio Neves, 
cumprimento-o pela proposta discutida há anos. Os Deputados Durval 
Ângelo e João Leite cobravam insistentemente a criação do cargo de 
Agente Penitenciário, para as polícias exercerem sua verdadeira 
função. Com a ajuda dos Deputados Sargento Rodrigues, Rogério 
Correia e outros, conseguimos essa vitória. 

Cumprimento a grande maioria desses jovens corajosos que, num 
trabalho difícil, mas necessário, refazem vidas humanas. Espero que 
possuam formação para lidar com os direitos humanos e sejam 
respeitados, valorizados e instrumentos de preservação da vida, que 
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não deve ser banalizada. Não pode haver impunidade. Porém, a 
sociedade não deve taxar injustamente como criminosos os que 
acabam de sair da prisão, por roubarem um bujão de gás. Hoje, as 
penitenciárias são escolas do crime. 

Um forte abraço aos senhores. Assumimos o compromisso de 
apoiá-los. Mais uma vez peço ao Governador a mudança no projeto 
de implantação, pois não é um projeto de reeducação dos jovens, que 
são a maioria nos presídios. Esses "cadeiões" não são o projeto em 
que acreditamos. Contem conosco para construirmos uma sociedade 
onde haja paz, alicerçada na justiça e na fraternidade. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra para 
encaminhar a votação, o Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, depois de muitos anos 
de reivindicação os Agentes Penitenciários conseguiram parte de 
vitória, com o projeto enviado pelo Governador. Digo parte, porque as 
escolas do crime nunca foram monitoradas pelos Agentes 
Penitenciários. Nos últimos anos, em Minas Gerais, quem comandava 
as penitenciárias eram os próprios presos. Alguns defensores dos 
direitos humanos do Estado puseram o bandido para comandá-las, 
principalmente os que conseguiam dinheiro por meio do tráfico de 
drogas. Aliás, eles sabem que digo a verdade. Os Agentes 
Penitenciários viraram reféns. 

Com parte desse projeto, essa categoria terá a sua função 
respeitada, salário digno e, principalmente, estabilidade. Ela nunca 
teve essa organização, muito menos definida em lei. Lamento a 
questão do porte de armas estar fora do projeto. Se o Agente 
Penitenciário - figura agora criada de forma definitiva - permissão para 
usar arma dentro do presídio para manter a ordem, deveria ter 
também para usá-la nos arredores. 

O que ocorrerá com esses Agentes quando se encontrarem com 
bandido que sabe que não usam arma na rua? O guarda usa arma 
dentro da penitenciária, mas o preso sabe que ele não pode andar 
armado nas ruas. Obviamente, será vítima de ameaça e de achaque. 

Parabenizo o Deputado Ermano Batista pelo parecer e pelo relatório. 
Peço a ele que pense um pouco sobre isso. Ainda não mudamos 
adequadamente o nosso sistema, para que os agentes tenham 
segurança necessária. Por isso, solicito a V. Exa. que faça, neste 
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momento, modificação importante. Da maneira como se encontra 
o nosso sistema, muitos agentes certamente morrerão, porque 
encontrarão bandidos armados e a par dessa situação. Obviamente, 
os bandidos possuem muito mais sustentação nessa sociedade 
injusta que esse protetor, cidadão de bem e trabalhador. 

Parabéns aos Agentes Penitenciários por mais essa conquista, e ao 
Governador Aécio Neves. 

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

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, todos sabem da admiração, da consideração e do 
respeito que tenho pelo Deputado lrani Barbosa. Mas isso não me 
impede, no momento em que se equivoca, de contestá-lo. Estamos 
criando um novo sistema de gerenciamento das nossas 
penitenciárias, abolindo o sistema antigo, porque não deu certo. Se 
arma resolvesse o problema, ele não existiria, porque esteve, até 
agora, nas mãos daqueles que andam armados. Isso nos levou, 
depois de uma série de entendimentos com autoridades, a concluir 
pela criação de um sistema novo. Não policialesco por excelência, 
mas um sistema didático, um sistema professora!. Nosso Agente terá 
a garantia de um curso de instrução e orientação. O objetivo da pena 
não é segregar, mas extrair do seio da sociedade aquele apêndice 
doentio, para recuperá-lo e fazê-lo retornar ao convívio social em 
condição de exercer seu papel nesse contexto. O agente que estamos 
pretendendo é mais um professor do que um policial. Se mantivermos 
esse tipo de pessoa no comando das penitenciárias, não teremos 
professor. Precisamos de cursos de orientação para que os Agentes 
Penitenciários exerçam esse papel. Isso é o que estabelece o projeto. 
O Agente tomará conta dos presídios, vai sair com o preso e vai 
orientá-lo. No momento em que sair para levar o preso ao médico, ao 
Fórum, portará uma arma não para usá-la contra o preso, o que seria 
antididático, mas para defender o preso de seus possíveis desafetos. 
Se está na penitenciária é porque cometeu um delito e, 
conseqüentemente, deixou, fora dela, desafetos. Quando um policial 
ostenta uma arma para levar um preso a um determinado local, não 
tem aquela arma para se defender do preso, mas para defender o 
preso contra seus possíveis desafetos. E por essa razão que homem 
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O Sr. Presidente - Com a palavra para encaminhar a votação, o 
Deputado Bonifácio Mourão. 

O Deputado Bonifácio Mourão* - Quero ratificar as palavras do 
Deputado Ermano Batista, principalmente quando demonstra, de 
forma bem convincente, que a nova guarda que se cria, essa nova 
carreira de agentes, tem o objetivo fundamental de trabalhar para a 
recuperação do preso. Este, conforme assinalou bem o Deputado 
Ermano Batista, é o objetivo real da pena. A pena prevista no Código 
Penal Brasileiro não é um instrumento de vingança contra o preso, 
não é uma forma de a sociedade se vingar dele por aquele crime que 
cometeu contra um membro da sociedade. A pena é um instrumento 
que essa sociedade, pelo Código Penal, aplica ao preso para que 
tenha a oportunidade de, recluso, refletir sobre o mal que praticou, a 
ofensa que fez, e meditar, arrepender-se e se preparar para viver 
pacificamente com a sociedade. 

Esse é o objetivo real da pena, tão bem demonstrado pelo Deputado 
Ermano Batista. 

A sociedade não usa a pena para vingar-se do preso. Se fizesse 
isso, estaria cometendo outro crime, o de uma imensa maioria contra 
uma pessoa. A pena tem o objetivo real de recuperar o preso. Dizia 
muito bem o jurista Roberto Lira: "Não há criminoso profissional senão 
depois que ele passa por uma cadeia". 

Essa é a realidade no Brasil, onde temos criminosos primários 
convivendo com reincidentes profissionais e pistoleiros. Na prisão eles 
têm uma escola do crime, de onde saem para a pistolagem e para 
alugar o gatilho de sua arma, e assim por diante. Deputado Ermano 
Batista, V. Exa. disse muito bem: a pena visa à recuperação do preso. 
Se visa à recuperação, o Estado precisa usar os seus instrumentos 
para alcançar esse objetivo. 

Temos ouvido debates e mais debates sobre a violência, mas, a 
nosso ver, precisamos desenvolver debates sobre o aspecto adjetivo, 
e não substantivo, isto é, sobre o processo e não sobre o direito 
substantivo. O problema está sobretudo no processo. Não adianta 
aplicar penas de 20, 30, 40, 50 anos, pena de morte ou pena 
perpétua, e assim por diante, se não tivermos instrumentos de 
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instrução permanente do preso, estudos didáticos e de 
aprendizagem. 

Às vezes o sentenciado não teve oportunidade de socialização em 
casa ou na escola. Na cadeia, poderá refletir, com o auxílio dos 
Agentes Penitenciários. Na maioria das vezes, esse preso vivia em 
condição de flagelo total na periferia, completamente desprezado pela 
sociedade. As oportunidades precisam ser levadas a ele por 
intermédio de Agentes Penitenciários, quem sabe? A missão que lhes 
é atribuída é altamente importante para o Estado. 

Não podemos usar os Agentes Penitenciários para servir apenas 
como guardas penitenciários armados. Sua missão é muito superior. 
Trata-se de uma missão educativa, tão nobre quanto a da professora 
na sala de aula. Se conseguirmos efetivamente atingir o objetivo do 
Governo, com agentes educados e instruídos, certamente, Deputado 
Ermano Batista, estaremos diminuindo a violência no Estado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, como é bom ver 
a democracia! Ouvi o Deputado Ermano Batista e também as 
manifestações nas galerias. Temos de levar em conta que a posição 
do Deputado Ermano Batista, em seu relatório, foi de atender a todas 
as reivindicações possíveis da categoria. Foi um avanço. No entanto 
as galerias e os companheiros têm que entender que a 
regulamentação de porte de arma é matéria de competência federal. 
Em Minas estamos avançando, porque, no futuro, essa pode ser uma 
reivindicação dos Agentes Penitenciários. 

Não tenho procuração para defender o Deputado Ermano Batista, 
mas, quando vejo as manifestações nas galerias, lembro, mais uma 
vez, a democracia, porque o Deputado lutou por esse projeto, uma 
vez que estudou a fundo a matéria, conversando com os Agentes 
Penitenciários e com todos os segmentos da sociedade. Não há 
condição de atender o pedido dos Agentes Penitenciários, pois é 
inconstitucional. Cabe ao Congresso Nacional regulamentar essa 
matéria. 

Parabenizo o Deputado Ermano Batista pelo trabalho sério que 
realizou como relator da matéria. Peço atenção dos companheiros que 
aqui estão para dizer que vocês tiveram, na relataria desse projeto, 
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uma pessoa competente, amiga e, acima de tudo, que lutou por 
seus interesses. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, 
Agentes de Segurança Penitenciária, direi agora, em nome da nossa 
bancada, como votaremos e justificarei nosso voto. Primeiro, temos de 
reconhecer o avanço do Estado em ter mandado esse projeto a esta 
Casa. Somos testemunhas da violência que impera em todo o País, e 
Minas Gerais não foge à regra. Não será só com policiais que 
diminuiremos a violência. Mas também temos certeza de que é 
imprescindível a presença deles, cumprindo o seu papel para tentar 
coibir um pouco essa onda de violência. Por isso é muito importante o 
Agente de Segurança Penitenciária. Os policiais civis e militares 
cumprirão o seu papel, deixando de fazer guarda nas penitenciárias. 
Temos de reconhecer a importância desse projeto, encaminhado a 
esta Casa pelo Governador do Estado, e não foi por outro motivo que 
recebeu apoio de todos nós, da Oposição e da Situação, para que 
pudéssemos discuti-lo e aprimorá-lo. 

Temos de parabenizar também o Poder Executivo e a comissão que 
emitiu seu parecer, por meio de seu Presidente, Deputado Ermano 
Batista, de maneira séria e correta. Diga-se de passagem, do ponto de 
vista ideológico, o PSDB é totalmente antagônico ao PT. Mas, naquele 
momento, a comissão teve sensatez ao emitir o seu parecer. Não 
temos dúvida de que, por isso, apoiamos o projeto na comissão e 
apoiaremos em Plenário o substitutivo e as emendas apresentados. 

Queremos ainda dizer como é importante o Poder Legislativo abrir-
se para a sociedade. Dessa forma, tivemos a oportunidade de discutir 
com os representantes dos Agentes de Segurança Penitenciária e 
melhorar o projeto em vários pontos. Atendendo a reivindicação deles, 
por exemplo, passou-se de Agente Penitenciário para Agente de 
Segurança Penitenciária, o qual, a partir de então, passa a ser cargo 
exclusivo do Estado. Isso representa um avanço. Melhorou-se 
também o concurso, excluindo-se a idade, pois sabemos que cerca de 
3 mil Agentes são contratados de maneira precária e possuem idade 
avançada. Assim, dar-se-á condição para que todos possam 
concorrer, não cometendo injustiça com os trabalhadores que 
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desempenham seu papel. Além disso, alterou-se o conteúdo da 
prova, de forma a não conter matérias de múltiplo e profunda 
conhecimento e prejudicar os que já trabalham na área e possuem 
certo domínio. 

Por último, quero dizer diretamente aos Agentes de Segurança, 
Penitenciária que temos de entender que, se hoje temos essa. 
violência na sociedade, um dos motivos é a penitenciária não cumprir 
o seu papel. Sua função é recuperar o cidadão para a sociedade, 0 
qual deve ser bem tratado, como irmão, de forma solidária, e não 
como marginal, senão jamais se recuperará. Dessa maneira, caros 
Agentes, desempenharão função importante: não só de cumprir o seu 
papel, armados naquele momento, mas de recuperar os cidadãos. 
Além disso, não perseguirão os bandidos como os policiais, não 
devendo, por isso, andar armados fora de sua função. Tenho certeza. 
de que serão fundamentais para a diminuição da violência e tratarão 
as pessoas com respeito. Não correrão atrás de marginais, mas darão 
guarda para que os policiais possam cumprir o seu papel. Na. 
concepção de segurança pública os marginais receberão tratamento 
diferente nas penitenciárias de segurança máxima, e os Agentes terão 
fundamental responsabilidade de, junto com a sociedade, promover a. 
paz em nosso Estado. Parabéns, e contem conosco. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 1, fica 
prejudicada a Emenda n° 3. Em votação, as Emendas nos 5 e 6. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 
4. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 782/2003 na forma do Substitutivo no 1, com as Emendas n°s 1 , 
5 e 6. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 719/2003, do 
Governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 
11 /7/72; a Lei no 6.565, de 17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 
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23/7/81; a Lei Delegada no 35, de 28/8/85; a Lei no 9.532, de 
30/12/87; o art. 5° da Lei no 10.945, de 27/11/92; a Lei no 13.434, de 
30/12/99; e a Lei no 13.533, de 11/5/2000, e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta, e pela rejeição da Emenda no 3, da Comissão de Justiça, 
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, 2 e 4, também da Comissão 
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Administração Pública, e pela rejeição da Emenda no 3, da Comissão 
de Justiça, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, 2 e 4, desta 
Comissão. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 
1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 2 e 4. Em votação, a Emenda 
no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 3. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 719/2003 na 
forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, preocupado com as 

Diretoras e com os aposentados, apresentei a esse projeto duas 
emendas, mas, como o Substitutivo n° 1 apresentava o mesmo teor, 
votei favoravelmente ao projeto. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, registro o esforço 
conjugado da Comissão de Administração Pública em torno desse 
projeto, que tem como essência o princípio indiscutível de que já é 
hora de acabarmos com o instituto do apostilamento, especialmente 
para fortalecermos a tese de que necessitamos de um plano de 
cargos e salários que alcance todos. Por outro lado, não poderíamos 
ignorar a situação de inúmeros servidores que precisavam de uma 
transição para que os seus direitos fossem garantidos. Destaco a 
situação das Diretoras das escolas, que não ocupam um cargo 
privilegiado. Pelo contrário, esse cargo é de sacrifício e de dedicação 
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integral à comunidade. Ouvindo os outros Deputados da nossa 
Comissão e outras Lideranças desta Casa, apresentamos um 
substitutivo contemplando essa situação transitória, garantido o direito 
daqueles que já exerceram um cargo de confiança durante um 
período que justifique o apostilamento ou que, proporcionalmente, 
possam fazer jus a ele. Em especial, o substitutivo adia a data inicial 
de 31/12/2003 para 29/2/2004, possibilitando que as Diretoras de 
escola se apostilem com vencimento integral, tendo exercido dois 
mandatos, e com vencimentos proporcionais, tendo exercido um 
mandato. Acreditamos que, mais uma vez, estamos contribuindo para. 
que a legislação seja aprimorada e para que a justiça seja feita. Muito 
obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Reforço o voto e agradeço aos 
companheiros que participaram das discussões e da elaboração do 
relatório final do Projeto de Lei no 719, apresentando o substitutivo. 
Apresentamos três emendas, aceitas em negociação com o Governo 
do Estado, principalmente com o Secretário Anastasia, e relativas a. 
esse apostilamento. Se tivéssemos deixado permanecer a data inicial 
do Projeto de Lei no 719, de 31/12/2003, prejudicaríamos grande 
número de funcionários, principalmente os da área da educação que 
ocupam cargos de Diretor de escola. Então, essas emendas forarn 
aceitas, juntamente com outra que complementava a do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, prorrogando as férias-prêmio até o final de 
fevereiro. Dessa maneira, o Governo do Estado e a Secretaria de 
Administração não cometeriam injustiça com essas Diretoras e 
professores que tinham direito às suas férias-prêmio, que ficararn 
garantidas até o final de fevereiro. Parabenizo os colegas por esse 
avanço. Temos de continuar trabalhando para melhorar, cada vez 
mais, as condições dos nossos funcionários públicos, dos professores 
e Diretores. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, compartilho da 
alegria pela aprovação do Projeto de Lei no 719, que foi um trabalho 
de longo prazo da Comissão de Educação e da Comissão de 
Administração Pública. Esta Casa vem exercitando a defesa dos 
legítimos direitos dos servidores da área da educação. Ressalto o 
trabalho da Comissão de Administração Pública e parabenizo todos os 
seus membros por terem acatado as duas emendas que 
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apresentamos, garantindo a permanência, particularmente, das 
Diretoras e a data de 29/2/2004, garantindo-lhes o pacto laboral pelo 
tempo de prestação de serviço à educação. 

Assim como o Doutor Viana, exercitamos a defesa de todas as 
Diretoras, procurando, com certeza, garantir-lhes esse direito, que, 
para nós, acima de tudo, é sagrado e já está inserido no Projeto de Lei 
n° 719. 

Avançamos bastante. Esse resultado realmente faz parte da 
discussão que travamos com Diretoras e servidores da educação, em 
inúmeras oportunidades, nas reuniões e audiências públicas. 

Eu e o Deputado Adalclever apresentamos emenda ao art. 6°, a qual 
fez parte do substitutivo do ilustre relator. Aliás, o Deputado 
Adalclever, como Presidente da Comissão de Educação, vem 
conduzindo muito bem os seus destinos, ouvindo sempre as 
pretensões de todos os servidores em nossas audiências. Assim, 
tanto o Deputado Adalclever quanto eu queremos externar os 
agradecimentos por este grande momento em favor dos servidores da 
educação. Obrigado. 

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 as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 12, às 9, às 14 e às 20 horas, e de domingo, dia 13, às 9, 
às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se 
a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 660/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Padre Paraíso- APAE de Padre Paraíso, 
com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
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matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma apresentada. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica o seu nome, a mencionada entidade tem Por 

finalidade precípua dar proteção e assistência ao excepcional sob 
todas as formas possíveis, seja incentivando o convívio dentro desse 
segmento, seja dando-lhe condições de integração na sociedade ou, 
mesmo, oferecendo-lhe diversão e lazer; em outras palavras 
promovendo a melhoria de sua qualidade de vida. ' 

Nada mais justo, pois, que o poder público ofereça à APAE de Padre 
Paraíso o reconhecimento pelos seus trabalhos de alta relevância 
social. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

660/2003 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 690/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado lvair Nogueira, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos de Betim 
- ASB -, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada, cabe agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo a integração social de 

pessoas portadoras de surdez, através de atividades sociais, 
esportivas e culturais. 

Com essa e outras iniciativas, pretende atingir a melhoria da 
qualidade de vida dos assistidos, após ampla discussão de suas 
necessidades. 
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No contexto global, atua para representá-los junto a órgãos 

públicos e privados, buscando estabelecer convênios. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
690/2003 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 699/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Diniz Pinheiro, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Assistência e Promoção Social 
Exército da Salvação - Lar Américo de Oliveira Prado, com sede no 
Município de Jacutinga. 

Submetida a matéria preliminarmente à 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. 1 03, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Assistência e Promoção Social Exército da Salvação - Lar Américo 

de Oliveira Prado, com sede no Município de Jacutinga, possui como 
objetivos a proteção à família, à gestante, à infância, à adolescência e 
à velhice, mediante a organização e manutenção de lares e abrigos; a 
manutenção de instituições filantrópicas, a promoção de cursos, 
inclusive profissionalizantes, e seminários; a criação e manutenção de 
creches para crianças até 6 anos, bem como de escolas e cursos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

699/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de julho 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 721/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe 
sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei 
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no 6.763, de 26/12/75, a Lei no 12.735, de 30/12/97, a Lei no 1450 

13.4!~· d~ 17/1/2000, a Lei no 14.062, de 20/11/2001, e dá Ol.Jtras 
prov1denc1as. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justi a 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalic:fa.~~ 
com as Emendas n°s 1 a 13, que apresentou. 

Em seguida, o projeto foi analisado pela Comissão de Defesa. do 
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação com as 
Emendas nos 2 a 1 O e 13, da Comissão de Constituição e Justiça, com 
as Emendas nos 14 a 39 e com as subemendas que receberam o no 1 
às Emendas nos 1 e 12, que apresentou, e pela rejeição das Emendas 
n°s 1, 11 e 12, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame pretende alterar a legislação tributária do 

Estado, dotando o Fisco de instrumentos capazes de assegurar tanto 
o cumprimento das obrigações tributári~s, por meio do combate à 
sonegação, quanto o recebimento do crédito tributário inscrito em 
dívida ativa. O objetivo é aumentar a receita do Estado, permitindo 0 
equilíbrio das finanças públicas. 

O projeto em análise propõe alterações importantes na Lei no 6. 763, 
de 1975, especialmente no que diz respeito às penalidades e aos 
instrumentos de verificação e controle das operações e prestações 
realizadas pelo contribuinte. As alterações propostas na referida lei, 
no entanto, segundo a mensagem encaminhada pelo Governador do 
Estado a esta Casa, estão voltadas para uma minoria de contribuintes 
que, em detrimento dos interesses da sociedade mineira, não cumpre 
suas obrigações junto ao Fisco Estadual. 

Dados constantes da mensagem do Governador registram que os 
50 maiores contribuintes, responsáveis por 53,68% da receita total do 
Estado, em sua maioria, cumprem regularmente todas as obrigações 
tributárias. Do total das médias e grandes empresas contribuintes do 
ICMS, somente 2,1 %, em média, não recolheram regularmente 0 
imposto no ano de 2002. Além disso, os 47 mil contribuintes inscritos 
em dívida ativa representam somente 8% do total dos contribuintes 
inscritos no Estado . 
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Nesse contexto, o projeto atualiza os instrumentos legais 

disponíveis ao Fisco para a verificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, visando adequá-los à nova realidade, em que o 
uso da informática no registro das operações e prestações realizadas 
pelos contribuintes vem sendo amplamente difundido. 

Dessa forma, parte substancial das alterações propostas na Lei no 
6. 763, de 1975, visa estabelecer as obrigações do contribuinte no que 
diz respeito à entrega de informações relativas às operações e 
prestações realizadas por meios eletrônicos e às penalidades 
aplicáveis em caso de descumprimento dessas obrigações, bem como 
de ações lesivas ao Fisco, com vistas à omissão de fatos tributáveis. 

O projeto em análise propõe também o aprimoramento dos 
instrumentos necessários ao Fisco para um controle eficiente das 
obrigações tributárias a cargo dos contribuintes, de forma a garantir o 
recebimento do crédito tributário. Além disso, torna explícitos na 
legislação estadual dispositivos que versam sobre os instrumentos e 
as prerrogativas do Fisco, expressos ou decorrentes da Constituição 
Federal e do Código Tributário Nacional. 

Com relação às penalidades impostas ao contribuinte pelo 
descumprimento das obrigações tributárias, a proposição em tela 
altera dispositivos legais pertinentes à matéria, ajustando os valores 
das multas, de forma a coibir a sonegação fiscal. 

Com relação às questões referentes ao controle e ao recebimento 
do crédito tributário, a proposição traz, na Seção I, dispositivos que 
inovam a legislação atual e que tratam da adjudicação judicial de bens 
móveis e imóveis, da dação em pagamento, da compensação de 
créditos inscritos em dívida ativa e da cessão e utilização de 
precatórios na compensação de créditos contra a Fazenda Pública 
Estadual. 

Dessa forma, as medidas propostas no projeto trazem inovações. A 
possibilidade de compensação daqueles créditos com crédito líquido e 
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública Estadual, incluindo os 
créditos de precatórios vencidos, permite maior flexibilidade aos 
contribuintes, sejam eles devedores ou credores do Estado, para 
procederem à cessão de créditos entre si e à sua compensação junto 
à Fazenda, com impacto positivo sobre as contas públicas. 

De fato, a situação das finanças estaduais é grave e requer 
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da receita tributária. Porém, o aumento da receita tributária esbarra 110 
limite imposto pelo excessivo peso da carga tributária, que se 
encontra atualmente no limite máximo suportável pelo contribuil'tte 
Diante disso, o esforço de aumentar a receita tributária passa· 
necessariamente, pelo aprimoramento dos instrumentos c:J~ 
fiscalização e de controle das obrigações tributárias, bem colllo 
daqueles destinados a facilitar o recebimento do crédito tributério 
inscrito em dívida ativa. 

Ao revogar os arts. 16 a 30 da Lei n° 13.243, de 23/6/99, que diSPõe 
sobre a cessão, a compensação e a quitação de créditos tributários, a 
proposição pretende excluir o contribuinte da obrigatoriedade c:lo 
pagamento, em moeda corrente, do valor equivalente ao repasse c:la 
quota-parte dos municípios e do FUNDEF, relativamente ao créc:Jito 
tributário a ser extinto pela compensação. Com isso, possibilita-se a 
realização dessa modalidade de quitação do crédito tributário 
inviabilizada pelas exigências da legislação atual. ' 

Entretanto, este relator faz ressalvas em relação a alguns 
dispositivos propostos no projeto, seja por discordância de mérito, seja 
pela inobservância da legislação pertinente às matérias tratadas pelos 
dispositivos. 

O art. 29 do projeto, por meio das alterações propostas ao art. 12 c:Ja 
Lei no 6.763, autoriza o Poder Executivo, na forma e no prazo 
previstos em regulamento, a reduzir para até 12% a alíquota incidente 
nas operações internas com veículos automotores. A alteração 
proposta no parágrafo único do art.115 da referida lei pretende a 
redução de até 50% da Taxa de Segurança Pública, quando se tratar 
de veículos destinados exclusivamente à atividade de locação, de 
propriedade de pessoa natural ou jurídica, que exerça essa atividade. 

O art. 41, por sua vez, visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a 
1% a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA - por meio da alteração proposta ao art. 1 O da Lei 
n° 12.735, de 1997. 

Este relator, no entanto, entende que tais dispositivos são 
incompatíveis com a Lei Complementar n° 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal -, que condiciona a renúncia de receita pelos 
entes políticos ao atendimento de requisitos especiais previstos na 
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referida lei. 

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu 
na análise da matéria, promoveu as mudanças necessárias para 
sanar tal vício, por meio das Emendas n°s 4 e 5. 

O§ 7° do art. 4°, o§ 4° do art. 11 e o§ 5° do art. 12 do projeto visam 
autorizar o Poder Executivo a abrir créditos suplementares para 
suplementação das dotações de despesas de transferências correntes 
obrigatórias para fundos ou outras entidades públicas. 

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte propôs a 
supressão de tais dispositivos, tendo em vista que a Lei Orçamentária 
para o exercício de 2003 prevê, em seu art. 8°, a autorização para a 
abertura de créditos suplementares, até o limite de 10% da despesa 
fixada. 

Ademais, as suplementações de dotações com recursos 
constitucionalmente vinculados aos municípios não oneram o referido 
limite, por força do disposto no inciso V do parágrafo único do referido 
artigo. 

As emendas apresentadas pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, objeto de ampla discussão nessa 
Comissão, aprimoram o projeto em diversos pontos. Este relator opina 
pela aprovação de praticamente todas elas e, por entender a 
necessidade de se aprimorar o projeto, apresenta as Emendas nos 40 
a 42 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 17, 18, 
19, 36 e 37 e a Subemenda n° 2 à Emenda no 12. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do 

Projeto de Lei no 721/2003 com as Emendas n°S 2 a 8, 1 O e 13, da 
Comissão de Constituição e Justiça; 14 a 16, 20 a 34 e 38, a 
Subemenda no 1 à Emenda n° 1, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte; as Emendas n°s 40 a 42, as 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 9, 17 a 19, 36 e 
37 e a Subemenda no 2 à Emenda no 12, a seguir apresentadas, e 
pela rejeição das Emendas nos 1, 9, 11, 12, 17 a 19, 35 a 37 e 39 e da 
Subemenda no 1 à Emenda no 12. Esclarecemos que, com a 
aprovação das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas nos 9, 
17 a 19, 36 e 37, ficam prejudicadas as Emendas n°s 9, 17 a 19, 36 e 
37. Com a aprovação da Emenda no 40, fica prejudicada a Emenda no 
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39; e com a aprovação da Subemenda n° 2 à Emenda no 12, 
ficam prejudicadas a Emenda no 12 e a Subemenda no 1 à Emendél 11o 
12. 

EMENDA N° 40 
Dê-se ao art. 218 da Lei no 6.763, de 1975, a que se refere o art. 28 

do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em 

decreto, observadas as condições no art. 171 da Lei Federal n° 5.172 
de outubro de 1966, e observará o seguinte: ' 

I - alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, élos 
juros e aos demais encargos incidentes sobre a dívida; 

11 - efetivar-se-á no curso de demanda judicial, ouvido o Ministério 
Público, abrangendo as exigências fiscais existentes na órbita 
administrativa; 

111 - dependerá de parecer conclusivo favorável a ser emitido, no 
prazo máximo de quinze dias, por comissão conjunta composta Por 
servidores fazendários da área da administração tributária e Por 
Procurador do Estado, a ser instituída pelo Secretário de Estado da 
Fazenda e pelo Advogado-Geral do Estado por meio de resolução 
conjunta; 

IV - dependerá de aprovação por resolução conjunta do Secretário 
de Estado da Fazenda e do Advogado-Geral do Estado, que será 
publicada no diário oficial do Estado. 

§ 1° - Para fins do disposto no inciso 11, o Ministério Público, 
representado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá se manifestélr 
em quinze dias, ficando autorizada a transação, observados os 
demais incisos, se a manifestação não se efetivar no prazo 
mencionado. 

§ 2° - Na hipótese de a resolução conjunta de que trata o inciso IV 
decidir pelo não-acatamento, total ou parcial, do parecer previsto no 
inciso 111, essa resolução deverá conter fundamentos específicos 
relativamente às divergências.". 

EMENDA N° 41 
Acrescente-se ao art. 9° do projeto o seguinte parágrafo, com a 

seguinte redação: 
"Art. 9°- ........................................................... . 
§ .... -Para efeito do disposto no§ 3°, estando especificado na 
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decisão o montante devido a cada exeqüente, o crédito de 
pequeno valor será considerado por beneficiário.". 

EMENDA No 42 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Para fins de penalidades aplicadas na forma do art. 53 da 
Lei n° 6763, de 26 de dezembro de 1975, o valor da multa não poderá 
ser superior a 20% (vinte por cento) do valor do estoque da empresa 
do contribuinte considerado para fins de apuração do imposto devido, 
devendo a multa ser reduzida até esse montante caso haja excesso. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo produzirá efeitos no 
primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 9 
Acrescentem-se os seguintes §§ 1 o e 2° ao art. 201, da Lei no 6.763, 

de 26 de dezembro de 1975, a que se refere o art. 28 do projeto: 
"Art. 28- .......................................................... . 
'Art. 201 - ........................................................ . 
§ 1 o - Compete, exclusivamente, aos Agentes Fiscais de Tributos 

Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício das 
atividades de fiscalização e de lançamento do crédito tributário. 

§ 2° - Compete aos Técnicos de Tributos Estaduais assistir os 
Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e os Fiscais de Tributos 
Estaduais nas tarefas auxiliares às atividades de fiscalização'." 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 17 
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Poder Executivo realizará a compensação de crédito 

inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado, 
ainda que adquirido de terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 o - Para fazer jus à compensação, o interessado efetuará o 
pagamento do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após 
dedução do valor a compensar. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
obrigatório de recursos a fundo ou entidade pública, a compensação 
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soment: será admitida na hipótese de haver recursos financeiros das 
e dotaçoes orçamentárias suficientes para efetuação do repasse 
respectivas cotas-partes. 

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo ao direito creditório."· 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 18 

Dê-se ao art. 13 do projeto a seguinte redação: tiva 
. "Art. 13 - O arrolamento administrativo de bens é medida pr~ven eríl 
f1~c~l contra a deterioração do patrimônio do sujeito p~sslvo, ela 
deb1to com a Fazenda Pública Estadual e será efetivada . pões 
Secretaria de Estado da Fazenda, observada a forma e as condiÇ 
estabelecidas em decreto. G ~ 

§ 1 o - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCE~ de 
deverá enviar, em arquivo eletrônico, mensalmente, à Secret~n<3s à 
Estado de Fazenda, informação sobre todos os atos relativo as 
constituição, modificação e extinção de firmas individuais e pes~o a 
jurídicas, realizados no mês imediatamente anterior, observa a 
forma, condições e especificações estabelecidas em decreto. as 

§ 2° - Os serviços do foro extrajudicial de registro de ~es~oeis 
jurídicas, de registro de títulos e documentos e de registro de 1m0

" da 
e de notas deverão enviar mensalmente, à Secretaria de Estado <3S 
Fazenda, preferencialmente em meio eletrônico, cópia das mesrn a 
informações prestadas à Secretaria da Receita Federal, observada 
forma, as condições e as especificações estabelecidas em decr~to. do 

§ 3°- Sem prejuízo do disposto no § 2° deste artigo, os servlçost as 
foro extrajudicial nele mencionados deverão apresentar ou rte 
informações quando requeridas pela autoridade compete.~ ~ 
observada a forma, as condições e as especificações estabeleCI a 
em decreto. s 

§ 4° - O fornecimento das informações a que se referem 
0 

parágrafos anteriores não está sujeito ao pagamento de custas e 
emolumentos. · 0 

§ 5° - O descumprimento do disposto nos §§ 1 o, 2° e 3° deste artlg 
sujeita o infrator às seguintes penalidades: . .1 I - por falta de entrega das informações, por vez, 2.500 (duas ml e 
quinhentas) UFEMGs; . tas) 

11 -por ato que não for comunicado no prazo dev1do, 200 (duzen 
UFEMGs. 
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111 - por ato que for informado de modo incompleto ou incorreto, 

100 (cem) UFEMGs.". 
SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 19 

Acrescente-se ao art. 14 os seguintes§§ 4° a 7°: 
"Art.14- .................................................................... . 
§ 4° - Antes de proceder ao arrolamento de bens e direitos, a 

autoridade fiscal competente deverá intimar o sujeito passivo para que 
este, no prazo de 1 O dias, se o desejar, opte, em substituição ao 
arrolamento, pelo oferecimento de garantia. 

§ 5° - Para fins do disposto no parágrafo anterior, serão aceitas as 
mesmas garantias previstas nos incisos I a IV do art. 9°, da Lei 
Federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e, na hipótese de 
depósito em dinheiro, este deverá ser feito na forma de depósito 
administrativo. 

§ 6° - Em substituição ao arrolamento, o contribuinte poderá solicitar 
o parcelamento do crédito tributário. 

§ 7° - Na hipótese do parágrafo anterior, o descumprimento do 
parcelamento ensejará a adoção da medida prevista no "caput" deste 
artigo.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 36 
Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, a que se refere o art. 29 do projeto, o seguinte parágrafo: 
"Art. 29- ........................................................ .. 
Art. 7°- ........................................................... .. 
§ .. . - Na hipótese de produtos agropecuários remetidos para 

empresas situadas no Estado com fim exclusivo de exportação, na 
forma prevista no § 1 o deste artigo, não se efetivando a exportação 
por responsabilidade exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, 
bem como nos casos de fraude, dolo ou má-fé por parte dessa, fica o 
produtor rural remetente da mercadoria desobrigado do recolhimento 
do imposto devido, desde que o documento fiscal tenha sido emitido 
pela repartição fazendária, observada a forma e as demais condições 
estabelecidas em regulamento.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 37 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - Fica excluída a responsabilidade tributária do produtor rural 
situado neste Estado, correspondente a fatos geradores ocorridos até 
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a data de publicação desta lei e decorrentes de operações com 
produtos agropecuários destinados à exportação e ao abrigo da não-
incidência do ICMS, na forma prevista no § 1 o do art. 7° da Lei no 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, na hipótese de não se efetivar a 
exportação por culpa exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, 
seja esta exportadora, "trading company", armazém alfandegário ou 
entreposto aduaneiro, bem como nas hipóteses em que essa agir colll 
fraude, dolo ou má-fé, desde que o documento fiscal do produtor rural 
tenha sido emitido pela repartição fazendária. 

§ 1 o - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a 
responsabilidade é exclusiva da empresa exportadora, "trading 
company" , armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao produtor rural que 
tiver agido mediante fraude, dolo ou má-fé. 

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA N° 12 
Dê-se ao art. 204 a que se refere o art. 28 do projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 28- ................................................................. . 
Art. 204 - Os livros, meios eletrônicos e documentos que envolvam, 

direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário são de exibição 
obrigatória ao Fisco. 

§ 1° - Na forma da Lei Complementar no 1 05, de 1 O de janeiro de 
2001, a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio do 
Superintendente Regional competente poderá solicitar informações 
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de 
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as 
referentes a contas de depósito e de aplicações financeiras, quando 
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal ern 
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. 

§ 2° - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para fins extrafiscais, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus funcionários, de qualquer informação obtida, em razão de 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.". 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Chico Simões -
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Gil Pereira - lrani Barbosa -José Henrique - Sebastião Helvécio. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 721/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe 

sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera as 
Leis nos 6.763, de 26/12/75; 12.735, de 30/12/97; 13.470, de 
17/1/2000, 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno com as Emendas nos 2 a 8, 1 O, 13 a 16, 20 a 
34, 38, 40 e 41 , as subemendas que receberam o no 1 às Emendas 
n°s 1, 9, 17 a 19, 36 e 37 e a Subemenda no 2 à Emenda no 12, 
retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue 
anexa e integra este parecer. 

Fundamentação 
A proposta em epígrafe pretende modificar a legislação tributária do 

Estado, dotando o Fisco de instrumentos capazes de assegurar tanto 
o cumprimento das obrigações tributári?s, por meio do combate à 
sonegação, quanto o recebimento do crédito tributário inscrito em 
dívida ativa. O objetivo é aumentar a receita do Estado, permitindo o 
equilíbrio das finanças públicas. O projeto faz alterações importantes 
na Lei no 6.763, de 1975, especialmente no que diz respeito às 
penalidades e aos instrumentos de verificação e controle das 
operações e prestações realizadas pelo contribuinte. As alterações 
propostas na referida lei, no entanto, segundo a mensagem 
encaminhada pelo Governador do Estado a esta Casa, estão voltadas 
para uma minoria de contribuintes, que, em detrimento dos interesses 
da sociedade mineira, não cumpre suas obrigações junto ao Fisco 
Estadual. 

A possibilidade de compensação dos créditos tributários com crédito 
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública Estadual, 
incluindo os créditos de precatórios vencidos, permite maior 
flexibilidade aos contribuintes, sejam eles devedores ou credores do 
Estado, para procederem à cessão de créditos entre si e à sua 
compensação junto à Fazenda, com impacto positivo sobre as contas 
públicas. A grave situação das finanças estaduais requer esforços, 
seja na redução dos gastos públicos, seja no aumento da receita 
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tributária. Porém o aumento da receita tributária esbarra no limite 
imposto pelo excessivo peso da carga tributária, que já se encontra 
atualmente no limite máximo suportável pelo contribuinte. Assim, o 
esforço de aumentar a receita tributária requer o aprimoramento dos 
instrumentos de fiscalização e de controle das obrigações tributárias, 
bem como daqueles destinados a facilitar o recebimento do crédito 
tributário inscrito em dívida ativa. 

Amplamente discutido no 1 o turno, o projeto recebeu diversas 
emendas, que o aprimoraram. 

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

721/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa -

Gil Pereira - Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 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 13.4 70, 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 

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 arts. 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 
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execuções judiciais promovidas pela administração pública 
estadual, direta ou indireta, poderão ser adjudicados, desde que: 

I - 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 o - Considera-se valor da adjudicação, para fins do disposto no 
inciso 11 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 mantidos 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 
judicial, nos termos do inciso I do art. 24 da Lei Federal no 6.830, de 
22 de setembro de 1980. 

Subseção 111 
Da Dação em Pagamento para Quitação de Créditos Inscritos em 

Dívida Ativa 
Art. 3° - O Estado e suas entidades da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público poderão permitir a extinção de 
crédito inscrito em dívida ativa, tributário ou não tributário, por meio de 
dação em pagamento. 

Art. 4° - 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 
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condições em que se efetivará a extinção n~ ~odalidade previst~ . 
no "caput" deste artigo, desde que, sem preJUIZO de outros requ1s1tos 
estabelecidos na legislação: 

\ - o devedor comprove a propriedade do bem com certidão recente 
do cartório de registro de imóveis respectivo, nota fiscal ou 
comprovante de propriedade, quando houver, no caso de bens 
móveis; 

.". - a ~valiação do bem não seja superior ao crédito inscrito em 
diVIda ativa objeto da extinção e seja realizada por servidor estadu~l 
ou ~r?fissic:nal habilitado e cadastrado para essa função junto a 
admm1straçao pública estadual· 

111 - não _existam ônus sobre ~ bem, exceto de garantias ou penhor~s 
estabelecrdas em favor do próprio ente público estadual que esteJa 
recebendo o bem em pagamento; 

IV- 0 devedor esteja na posse direta do bem, exceto aqueles que 0 
Estado ou entidade da administração indireta estadual tenha a posse direta; 

V - seja efetuado o pagamento do valor do crédito inscrito em dívida 
ativa rema_nescente objeto da dação em pagamento; .. 

VI_ - seja efetuado o pagamento dos honorários advocatrcros 
devrdos, be~ como das custas judiciais, se for o caso, qua~d? se 
tratar de credito inscrito em dívida ativa em execução ou SUJerto 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 responsável legal. . 

§ 2o - A extinção do crédito inscrito em dívida ativa somente sera 
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 0 registro de transferência, se for o 
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 
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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° - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
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 efetuação 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; 

11 - 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 
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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; 
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 saúde, 

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 1 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 
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Art. 6° - Fica autorizada a alienaçãd 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 art. 5°, 
observada a forma e as 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 
preço", sendo admitida, também, a forma eletrônica; 

111 - os leilões serão realizados periodicamente, com ampla 
publicidade em meios oficiais e privados de comunicação e redes de 
informação, podendo ser regionalizados para melhor eficácia. 

Art. 8° - Os bens móveis serão alienados mediante leilão, na 
hipótese de o valor não ser superior ao limite previsto no art. 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. go - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o 
pagamento dos precatórios a que se refere o "caput" do art. 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 art. 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 art. 33. do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 
§ 2° - Na hipótese do § 3° do art. 78 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o prazo do 
parcelamento será limitado a dois anos. 

"-----0------..1 



J.r 

1466 
§ 3° - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os 

fins de que tratam os arts. 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 da 
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 ert~ 
90 (noventa) dias desde a intimação para pagamento por mandada 
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 ~ 
do IBGE. 

§ 5° - Para o efeito do disposto no § 3°, estando especificado na. 
decisão o montante devido a cada exeqüente, o crédito de pequena 
valor será considerado por beneficiário. 

§ 6o - As parcelas de precatórios a que se refere o "caput" deste 
artigo serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor- INPC - do IBGE. 

§ 7° - O Poder Executivo manterá sistema informatizado de controle 
dos precatórios expedidos contra o Estado e as entidades de direita 
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. 

§ 8° - 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 
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de expediente específica. 

§ go - 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; 

IV - o cedente esteja registrado no sistema a que se refere o § 6° 
como titular do precatório respectivo; 

V - sejam arquivadas vias dos instrumentos a que se referem os 
incisos 11 e 111 deste parágrafo junto à repartição, com apresentação 
concomitante da via original e de documento de identidade, para fins 
de verificação da autenticidade dos instrumentos e das assinaturas; 

VI - seja efetuado o pagamento da taxa de expediente respectiva. 
§ 1 O - 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. 

§ 11 - A cessão de precatório parcelado somente gera efeitos em 
relação ao Estado após o registro no sistema a que se refere o § 6°, 
desobrigando-se o Estado pelo pagamento de qualquer parcela feita 
ao titular do precatório constante do sistema de registro de precatórios 
em data anterior a esse registro. 

§ 12 - A cessão ou qualquer outro ato jurídico concernente a 
determinado precatório não altera sua natureza, seja ela alimentícia 
ou não, 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 
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de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser 
utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se 
referem os arts. 7° e 8° desta lei, desde que: 

I - não exista precatório de outro credor do Estado, em ordern 
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 
da arrematação dos bens pelo titular do precatório, devendo ser pago 
à vista 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, corn 
pedido de homologação da extinção do crédito respectivo e 
continuação pelo novo saldo do precatório, se existente. 

§ 1°- 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. 

§ 2° - 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 o 
parágrafo anterior, se for o caso. 

Subseção VIl 
Da Compensação de Créditos Inscritos em Dívida Ativa 

Art. 11 - O Poder Executivo autorizará 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 
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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 representante legal, e termo de quitação dos 
precatórios ou das parcelas utilizadas, que deverá ser anexado aos 
processos judiciais de onde sejam oriundos os precatórios, com 
pedido de 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 superior 
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", 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. 

§ 3o - 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 realizará a compensação de crédito 
inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado, 
ainda que adquirido de terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual. 
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§ 1 o - Para fazer jus à compensação, o interessado efetuará o 

pagamento do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após 
dedução do valor a compensar. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - 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. 

§ 4°- Aplica-se o disposto neste artigo ao direito creditório. 
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 arrolamento 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 
Estado da Fazenda, observada a forma e as condições estabelecidas 
em decreto. 

§ 1 o - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -
deverá enviar, em arquivo eletrônico, mensalmente, à Secretaria de 
Estado da Fazenda informação sobre todos os atos relativos à 
constituição, modificação e extinção de firmas individuais e pessoas 
jurídicas realizados no mês imediatamente anterior, observada a 
forma, condições e especificações estabelecidas em decreto. 

§ 2° - Os serviços do foro extrajudicial de Registro de Pessoas 
Jurídicas, de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de 
Imóveis e de Notas deverão enviar mensalmente à Secretaria de 
Estado da Fazenda, preferencialmente em meio eletrônico, cópia das 
mesmas informações prestadas à Secretaria da Receita Federal, 
observada a forma, condições e especificações estabelecidas em 
decreto. 

§ 3° - Sem prejuízo do disposto no § 2° deste artigo, os serviços do 
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foro extrajudicial nele mencionados deverão apresentar outras 
informações quando requeridas pela autoridade competente, 
observada a forma, condições e especificações estabelecidas em 
decreto. 

§ 4° - O fornecimento das informações a que se referem os 
parágrafos anteriores não está sujeito ao pagamento de custas e 
emolumentos. 

§ 5° - O descumprimento do disposto nos §§ 1 o a 3° deste artigo 
sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I - por falta de entrega das informações, por vez, 2.500 (duas mil e 
quinhentas) UFEMGs; 

11 - por ato que não for comunicado no prazo devido, 200 (duzentas) 
UFEMGs; 

111 - por ato que for informado de modo incompleto ou incorreto, 100 
(cem) UFEMGs. 

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. 

§ 2° - O disposto neste artigo só se aplica a crédito tributário de 
natureza contenciosa de responsabilidade do sujeito passivo e cuja 
soma seja superior a 100.000 (cem mil) UFEMGs. 

§ 3° - Para fins do disposto neste artigo, o confronto entre o valor do 
crédito tributário e o do patrimônio conhecido será apurado apenas em 
relação a Auto de Infração lavrado a partir da publicação desta lei. 

§ 4° - Antes de proceder ao arrolamento de bens e direitos, a 
autoridade fiscal competente deverá intimar o sujeito passivo para que 
este, no prazo de dez dias, se o desejar, opte, em substituição ao 
arrolamento, pelo oferecimento de garantia. 

§ 5° - Para fins do disposto no parágrafo anterior, serão aceitas as 
mesmas garantias previstas nos incisos 1 a IV do art. go da Lei Federal 
n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, sendo que, na hipótese de 
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depósito em dinheiro, este deverá ser feito na forma de depósito 
administrativo. 

§ 6° - Em substituição ao arrolamento, o contribuinte poderá solicitar 
o parcelamento do crédito tributário. 

§ 7° - Na hipótese do parágrafo anterior, o descumprimento do 
parcelamento ensejará a adoção da medida prevista no "caput" deste 
artigo. 

Art. 15 - Na hipótese de crédito tributário formalizado contra pessoa 
física, 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 dos 
bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, 
deverá comunicar o fato à repartição fazendária de seu domicílio 
tributário. 

Art. 17 - A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título, 
dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da formalidade 
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 
procedimento, assim como a da autoridade fiscal a que estiver 
diretamente subordinado. 

Parágrafo único - Ficam isentos do pagamento de custas ou 
emolumentos os registros relativos ao termo de arrolamento, o qual 
será efetuado no: 

I- 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 - Os atestados de regularidade fiscal de que trata o § 3° do 
art. 219 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, deverão conter 
informações quanto à existência de arrolamento. 
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Art. 20 - Em caso de extinção, nulidade, improcedência ou 

retificação do lançamento do crédito tributário para montante inferior 
ao valor previsto no § 2° do art. 14 desta lei, a Secretaria de Estado da 
Fazenda comunicará tal fato, no prazo de oito dias, contados da 
decisão irrecorrível no processo administrativo, ao respectivo serviço 
notarial ou de registro do foro extrajudicial, 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 Advocacia-Geral do Estado. 

Seção 111 
Do Depósito Recursal 

Art. 22 - Não será exigido depósito prévio para seguimento de 
recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho de Contribuintes 
contra decisão nos processos tributário-administrativos. 

§ 1 o - Não se aplica o disposto do "caput" deste artigo quando o 
valor atualizado do crédito tributário for igual ou superior a 200.000 
(duzentas mil) UFEMGs, na época da interposição do recurso, 
hipótese em que o recorrente deverá comprovar a efetivação de 
depósito, em moeda corrente, de valor correspondente aos seguintes 
percentuais da exigência fiscal definida no primeiro julgamento do 
Conselho de Contribuintes: 

I - 15% (quinze por cento), para crédito tributário com valor entre 
200.000 (duzentas mil) e 400.000 (quatrocentas mil) UFEMGs; 

11 - 20% (vinte por cento), para crédito tributário com valor entre 
400.001 (quatrocentas mil e uma) e 600.000 (seiscentas mil) 
UFEMGs; 

111 - 30% (trinta por cento), para crédito tributário acima de 600.000 
(seiscentas mil) UFEMGs. 

§ 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 
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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 cinco exercícios consecutivos, não tiver sido incluído no banco de 
dados do CADIN-MG. 

§ 3o - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta seção, 
bem 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 entidades da administração pública direta e 
indireta procederão, sob sua responsabilidade, à inclusão, à exclusão 
e à suspensão de pessoas físicas ou jurídicas no CADIN-MG, 
observadas as normas previstas em regulamento do Poder Executivo. 

§ 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 a este. 

§ 3° - A inscrição de representante legal de pessoa jurídica no 
cadastro somente ocorrerá quando este for considerado responsável 
tributário, na forma da legislação que regula a matéria. 

§ 4° - Na hipótese do inciso I do "caput" deste artigo, somente será 
ou permanecerá inscrito o devedor cujo débito, cumulativamente: 

I - esteja sendo executado; 
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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. 
§ 5°- O nome da pessoa física e jurídica de que trata este artigo não 

poderá permanecer no CADIN-MG quando prescrito o crédito 
tributário. 

Art. 25- As pessoas físicas ou jurídicas e seus representantes legais 
cujos nomes venham a constar do CADIN-MG ficarão impedidas de: 

I - participar de licitações públicas realizadas no âmbito dos órgãos 
ou entidades da administração pública direta ou indireta; 

li -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 elide 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; 
li - 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 sirvam 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 no 13.470, de 17 de 
Janeiro de 2000, e da Lei no 14.062, de 20 de Novembro de 2001 

Art. 28- Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°- ..................................... .. 
§ 1 o- ............................................ . 

4) a entrada, em território mineiro, decorrente de operação 
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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°- ········································· 
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 dele 
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 de 
mercadoria ou bem ou de título que os represente, inclusive quando 
estes não transitarem pelo estabelecimento do transmitente. 

·········································· 
§ so - ································ 
e- regime especial de tributação a ser estabelecido pelo Estado, na 

forma em que dispuser o regulamento. 
Art. 7o- .................... . 
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 art. 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 
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§ 1 o - A não-incidência de que trata o inciso 11, observado o que 
dispuser o Regulamento, aplica-se também à operação que destine 
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 permissionária 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 
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de estabelecimento ou o encerramento ou a paralisação 
temporária de atividades, na forma e prazos estabelecidos em 
regulamento; 

Art. 17 - O produtor rural deverá cadastrar-se na repartição 
fazendária, nos termos do regulamento. 

Art. 18 - O produtor rural deverá entregar ou transmitir, via Internet, 
anualmente, declaração que conterá dados estritamente necessários 
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- .......................... . 
§ so - ······························· 
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 art. 7° e o § 1 o do mesmo artigo, poderá ser transferido, 
mediante autorização do Fisco, na proporção que estas representem 
em relação ao 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, os documentos e objetos de 
que tratam os incisos I a 111 do art. 50. 

§ 2° - A apreensão prevista no parágrafo anterior não poderá 
perdurar por mais de 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°; 

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: 

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 
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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 - Depende de autorização judicial a busca e apreensão de 

mercadorias, documentos, papéis, livros fiscais, bem como 
equipamentos, meios, programas e arquivos eletrônicos ou outros 
objetos, quando não estejam em dependências de estabelecimentos 
comercial, industrial, produtor ou profissional. 

Parágrafo único - A busca e apreensão de que trata o "caput" 
também dependerá de autorização judicial, quando o estabelecimento 
comercial, industrial, produtor ou profissional for utilizado como 
moradia. 

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 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 trinta dias, contado: 

I - da data do despacho de encaminhamento do processo para 
inscrição em dívida ativa, no caso de revelia; 

11 - da intimação do julgamento definitivo do processo, hipótese em 
que este terá tramitação urgente e prioritária. 

§ 2° - Considerar-se-ão igualmente abandonadas as mercadorias de 
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fácil deterioração, cuja liberação não tenha sido providenciada no 
prazo fixado pelo agente do Fisco que efetuar a apreensão, à vista de 
sua natureza ou estado. 

§ 3° - No caso do parágrafo anterior, as mercadorias serão avaliadas 
pela repartição fiscal competente e distribuídas a instituições de 
educação ou de assistência social. 

§ 4 o - O disposto neste artigo não implica a quitação do crédito 
tributário, devendo os procedimentos relativos a sua cobrança ter sua 
tramitação normal. 

Art. 49 - A fiscalização do imposto compete à Secretaria de Estado 
da Fazenda, observado o disposto no art. 201. 

§ 1 o - Para os efeitos da fiscalização do imposto, é considerada 
como subsidiária a legislação tributária federal. 

§ 2° - Aplicam-se, subsidiariamente, aos contribuintes do ICMS 
todas as presunções de omissão de receita existentes na legislação 
de regência dos tributos 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 deste artigo, o agente do Fisco 
poderá lacrar móveis, equipamentos ou depósitos em que 
possivelmente estejam, lavrando termo deste procedimento, sem 
prejuízo de outras medidas legais, solicitando, de imediato, à 
autoridade fiscal a que estiver subordinado as providências 
necessárias, nos termos do regulamento. 

§ 2° - Os condutores de bens e mercadorias, qualquer que seja o 
meio de transporte, exibirão, obrigatoriamente, nos postos de 
fiscalização por onde passarem, independentemente de interpelação, 
ou à fiscalização volante, quando interpelados, a documentação fiscal 
respectiva para a conferência. 

§ 3° - Os prestadores de serviço de transporte intermunicipal ou 
interestadual de valores, pessoas ou passageiros exibirão, 

~------~--------J 



148'1 
obrigatoriamente, à fiscalização volante ou nos postos de -
fiscalização, quando interpelados, a documentação fiscal respectiva 
para a conferência. 

§ 4° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - obrigado a enviar mensalmente à Secretaria 
de Estado da Fazenda a relação das empresas e respectivos valores 
arrecadados na cobrança da taxa de que trata o item 1 da tabela "c" 
anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975.". 

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 cuporn 

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 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 
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esfera administrativa, relativamente à infração anterior. 

§ 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 dez dias do recebimento do auto de 
infração; 

3) a 50% (cil'!qüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e até 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 art. 53 serão as seguintes: 

I- por falta de inscrição: 500 (quinhentas) UFEMGs; 
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) UFEMGs; 

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) UFEMGs, quando se tratar de microempresa, 
microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte; 

b) 500 (quinhentas) UFEMGs, 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) UFEMGs; 
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V - por imprimir ou mandar imprimir documento fiscal, inclusive 

por utilizar formulário de segurança, sem autorização da repartição 
competente ou em quantidade divergente da que foi autorizada - Por 
documento: 1 .000 (mil) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 
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 
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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) 
UFEMGs; 

b) equipamento emissor de cupom fiscal devidamente autorizado, 
quando obrigatório - por período de apuração: 1.000 (mil) UFEMGs; 

c) 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) UFEMGs; 

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 disposiçqes 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) UFEMGs; 
a.2) por documento, se a irregularidade se referir a documento 

emitido: 50 (cinqüenta) UFEMGs; 
b) se a irregularidade implicar falta de recolhimento do imposto- por 

infração constatada em cada equipamento: 3.000 (três mil) UFEMGs; 
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) UFEMGs; 

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 desse comprovante por equipamento 
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em1ssor de cupom f1scal, exceto quando ambos estiverem 
integrados .~u h~ja autorização da Secretaria de Estado de Fazenda 
para sua ut1hzaçao - por equipamento: 3.000 (três mil) UFEMGs; 

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, sem a 
correspondente emissão dos comprovantes de pagamento pelo 
equipamento emissor de cupom fiscal - por equipamento: 3.000 (três 
mil) UFEMGs; 

XIV - por extraviar ou inutilizar equipamento emissor de cupom fiscal 
- por equipamento: 3.000 (três mil) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

XVI - por deixar a pessoa física ou jurídica, credenciada a intervir ern 
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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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 com a legislação tributária, bern 
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 
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cinqüenta) UFEMGs; 

XIX - por deixar o fabricante ou o importador de equipamento 
emissor de cupom fiscal de comunicar ao Fisco, na forma e no prazo 
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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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 em supressão ou redução de valores dos 
acumuladores do equipamento- por equipamento: 15.000 (quinze mil) 
UFEMGs; 

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) UFEMGs; 

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 
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desacordo com a legislação tributária ou causar perda ou 
modificação de dados fiscais- por equipamento: 15.000 (quinze mil) 
UFEMGs; 

XXVI - por reduzir ou mandar reduzir totalizador geral de 
equipamento emissor de cupom fiscal, ressalvadas as reduções por 
defeito técnico e a sua reinicialização nos casos previstos na. 
legislação tributária- por infração: 15.000 (quinze mil) UFEMGs; 

XXVII - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aplicativo 
fiscal para uso em equipamento emissor de cupom fiscal ern 
desacordo com a legislação tributária ou que não atenda aos 
requisitos estabelecidos na legislação - por infração: 15.000 (quinze 
mil) UFEMGs; 

-

XXVIII - por deixar de comunicar ao Fisco a movimentação de 
equipamento emissor de cupom fiscal nos casos definidos na. 
legislação tributária - por equipamento movimentado e não informado: 
200 (duzentas) UFEMGs; 

XXIX - por utilizar sistema de processamento eletrônico de dados 
para escrituração ou emissão de livro~ e documentos fiscais ern 
desacordo com o disposto na legislação tributária: 

a) 500 (quinhentas) UFEMGs por formulário, documento ou livro 
utilizado, emitido ou escriturado em desacordo com a legislação 
tributária; 

b) 3.000 (três mil) UFEMGs por infração nas demais hipóteses; 
XXX - por imprimir, mandar imprimir, utilizar, inutilizar ou cancelar 

formulário destinado à impressão de documento fiscal por 
processamento eletrônico de dados, bem como por confeccionar, 
mandar confeccionar, utilizar, inutilizar ou cancelar formulário de 
segurança destinado à emissão e à impressão simultâneas de 
documento fiscal por processamento eletrônico de dados ern 
desacordo com a legislação tributária- 500 (quinhentas) UFEMGs por 
formulário, sem prejuízo da inutilização dos mesmos; 

XXXI - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aplicativo 
destinado à escrituração ou à emissão de livros e documentos fiscais 
por processamento eletrônico de dados que contenha funções ou 
comandos com possibilidade de causar prejuízo ao controle fiscal e à 
Fazenda Pública Estadual - por infração: 15.000 (quinze mil) 
UFEMGs; 
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XXXII - por deixar de cancelar formulário de segurança em 

branco ou autorização para sua confecção, na forma definida na 
legislação tributária, na hipótese de desistência pelo contribuinte de 
sua autorização para imprimir e emitir simultaneamente documentos 
fiscais por processamento eletrônico de dados - por formulário ou 
autorização: 500 (quinhentas) UFEMGs; 

XXXIII - por deixar de encadernar ou por encadernar em desacordo 
com o estabelecido na legislação tributária as vias dos documentos 
fiscais ou os livros fiscais emitidos ou escriturados por processamento 
eletrônico de dados- por infração: 500 (quinhentas) UFEMGs; 

XXXIV - por deixar de entregar, entregar em desacordo com a 
legislação tributária ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por 
deixar de manter ou manter em desacordo com a legislação tributária 
arquivos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais e à 
escrituração de livros fiscais- por infração: 5.000 (cinco mil) UFEMGs. 

§ 1 o - Na hipótese do inciso V do "caput" deste artigo, a multa será 
aplicada considerando a quantidade confeccionada de documentos, 
conforme indicação constante do documento a que o Fisco obteve 
acesso. 

§ 2° - Para fins de aplicação da multa prevista no inciso VIl do 
"caput" deste artigo, equipara-se à falta de entrega o fornecimento de 
arquivos eletrônicos em desacordo com os padrões da legislação ou 
da solicitação do Fisco. 

Art. 55 - As multas, para as quais se adotarão os critérios a que se 
referem os incisos 11 e IV do art. 53, são as seguintes: 

I - por falta de registro de documentos próprios nos livros da escrita 
fiscal - 10% (dez por cento) do valor constante no documento, 
reduzindo-se a 5% (cinco por cento), quando se tratar de: 

··································································· 
11 - por dar saída a mercadoria, entregá-la, transportá-la, recebê-la, 

tê-la em estoque ou depósito desacobertada de documento fiscal, 
salvo na hipótese do art. 40 desta lei - 40% (quarenta por cento) do 
valor da operação, reduzindo-se a 20% (vinte por cento) nos seguintes 
casos: 

a) quando as infrações a que se refere este inciso forem apuradas 
pelo Fisco, com base exclusivamente em documentos e nos 
lançamentos efetuados na escrita comercial ou fiscal do contribuinte; 

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



1490 
................................................................... 
IV - por utilizar crédito do imposto decorrente de registro de 

documento fiscal que não corresponda à utilização de prestação de 
serviço ou o recebimento de bem ou mercadoria - 40% (quarenta por 
cento) do valor da operação indicado no documento fiscal; 

V - por emitir ou utilizar documento fiscal em 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 art. 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 art. 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; 
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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 
escrita fiscal ou comercial do contribuinte; 

XVIII - por emitir ou utilizar documento fiscal consignando tomador 
ou usuário diverso daquele a quem o serviço tenha sido prestado -
50% (cinqüenta por cento) do valor indicado no documento; 

Parágrafo único - A prática de qualquer das infrações previstas 
neste artigo ensejará aplicação das penalidades nele estabelecidas 
em valor nunca inferior a 500 (quinhentas) UFEMGs. 

Art. 56- ................................... . 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos 

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
intempestivo do imposto, observado o disposto no § 1 o deste artigo, a 
multa será: 

a) de O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por 
dia de atraso, até o trigésimo dia; 

b) de 9,0% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo 
primeiro ao sexagésimo dia de atraso; 

c) de 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo 
dia de atraso; 

11 - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor do imposto, observadas as hipóteses de reduções previstas 
nos §§ 9° e 1 O do art. 53. 

·········································· 
§ 2° - As multas serão cobradas em dobro quando da ação fiscal, 

aplicando-se as reduções previstas no § go do art. 53 na hipótese de 
crédito tributário: 

I - por não-retenção ou por falta de pagamento do imposto retido em 
decorrência de substituição tributária; 

11 - por falta de pagamento do imposto nas hipóteses previstas nos 
§§ 18 a 20 do art. 22; 

111 - por falta de pagamento do imposto, quando verificada a 
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ocorrência de quaisquer das situações réferidas no inciso 11 do 
"caput" do art. 55, tratando-se de mercadoria sujeita à substituição 
tributária. 

§ 4°- Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: 
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar da hipótese prevista 

no inciso I deste artigo; 

§ 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 específica 
serão punidas com multa de 500 (quinhentas) a 5.000 (cinco mil) 
UFEMGs, nos termos do regulamento. 

Art. 90- .......................... . 
§ 2° - Fica vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda a receita 

proveniente da arrecadação das taxas previstas no item 2 da Tabela 
"A" anexa a esta lei, sem prejuízo do disposto no art. 14 da Lei no 
13.515, de 7 de abril de 2000' .". 

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 2.1 O 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 da Fazenda. 

Art. 98- .............................. .. 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos 

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 1 o deste artigo, a 
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multa será: 

a) de O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por 
dia de atraso, até o trigésimo dia; 

b) de 9,0% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo 
primeiro ao sexagésimo dia de atraso; 

c) de 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo 
dia de atraso; 

11- ................................... .. 
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 

pagamento ocorrer no prazo de 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 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. 

Art. 120- ................... . 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos 

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% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por 
dia de atraso, até o trigésimo dia; 

b) de 9,0% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo 
primeiro ao sexagésimo dia de atraso; 

c) de 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo 
dia de atraso; 

11- ..................................... . 
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 

pagamento ocorrer no prazo de 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 trinta 
dias contados do recebimento do auto de infração; 

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
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pagamento ocorrer pós o prazo previsto no item anterior e antes 
de sua inscrição em dívida ativa. 

Art. 174- Observado o disposto no§ 1° do art. 219, a concessão de 
isenção ou a 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 da 

Fazenda, por intermédio dos seus funcionários fiscais e, 
supletivamente, em relação às taxas judiciárias, à autoridade judiciária 
expressamente nomeada em lei. 

§ 1 o - Compete, exclusivamente, aos Agentes Fiscais de Tributos 
Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício das 
atividades de fiscalização e de lançamento do crédito tributário. 

§ 2° - Compete aos Técnicos de Tributos Estaduais assistir os 
Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e os Fiscais de Tributos 
Estaduais nas tarefas auxiliares às atividades de fiscalização. 

Art. 204 - Os livros, meios eletrônicos e documentos que envolvam 
direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário são de exibiçã~ 
obrigatória ao Fisco. 

§ 1 o - Na forma da Lei Complementar n°. 1 05, de 1 O de janeiro de 
2001, a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio do 
Superintendente Regional competente, poderá solicitar informações 
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de 
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as 
referentes a contas de depósito e de aplicações financeiras, quando 
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. 

§ 2° - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para fins extrafiscais, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus funcionários, de qualquer informação obtida, em razão de 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. 
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Art. 205 - A autoridade fiscal poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de descaracterizar a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, assegurado o direito de defesa do 
sujeito passivo. 

§ 1 o - A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do ato 
ou negócio jurídico, previsto no "caput" deste artigo, deverá ser feita 
juntamente com a impugnação ao lançamento do crédito tributário, na 
forma e no prazo da legislação que regula o contencioso 
administrativo fiscal. 

§ 2° - O órgão julgador administrativo julgará necessariamente, em 
preliminar, a questão da desconsideração do ato ou negócio jurídico. 

Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na esfera administrativa, 
poderá o contribuinte optar pela compensação entre o valor 
depositado, se indevido, ou a diferença, se excessiva, e o valor de 
tributo da mesma espécie, ou pelo pedido de restituição. 

Parágrafo único - Em ambas as hipóteses, a devolução ocorrerá no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do 
requerimento de restituição, e 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 art. 213. 

Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em 
decreto, observadas as condições no art. 171 da Lei Federal no 5.172, 
de outubro de 1966, e observará o seguinte: 

I - alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, aos 
juros e aos demais encargos incidentes sobre a dívida; 

11 - efetivar-se-á no curso de demanda judicial, ouvido o Ministério 
Público, abrangendo as exigências fiscais existentes na órbita 
administrativa; 

111 - dependerá de parecer conclusivo favorável a ser emitido, no 
prazo máximo de quinze dias, por comissão conjunta composta por 
servidores fazendários da área da administração tributária e por 
Procurador do Estado, a ser instituída pelo Secretário de Estado da 
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Fazenda e pelo Advogado-Geral do Estado por meio de resolução 
conjunta; 

IV - dependerá de aprovação por resolução conjunta do Secretário 
de Estado da Fazenda e do Advogado-Geral do Estado, que será 
publicada no Diário Oficial do Estado. 

§ 1 o - Para fins do disposto no inciso 11, o Ministério Público, 
representado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá se manifestar 
em quinze dias, ficando autorizada a transação, observados os 
demais incisos, se a manifestação não se efetivar no prazo 
mencionado. 

§ 2° - Na hipótese de a resolução conjunta de que trata o inciso IV 
decidir pelo não-acatamento, total ou parcial, do parecer previsto no 
inciso 111, deverá conter fundamentos específicos relativamente às 
divergências. 

Art. 221 - A Secretaria de Estado da 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 da 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 Advogacia-Geral do Estado 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 art. 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: 

1 - 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 da 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 Advogado-Geral do Estado, mediante ato motivado, poderá 
reconhecer de ofício a prescrição do crédito tributário. 

§ 2o - 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 art. 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 da 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 socio~conom1ca do tributo, a 
administração pública e a alocação dos recursos públicos.". 

Art. 29 -Os artigos a seguir 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 trata o § 1 o 

do art. 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 esse 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- .................................................... .. 
§ ?D - A não-incidência de que trata o inciso V do "caput" deste 
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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. 

§ 8° - O Regulamento disciplinará o controle das operações de que 
tratam os §§ 1 o e 1 O deste artigo. 

§ go - Nos casos previstos nos itens 1 e 3 da alínea "g" do § 2° do 
art. 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. 

§ 11 - Na hipótese do § 1 O, avaliada a oportunidade e a 
conveniência, a autoridade fazendária poderá prorrogar o prazo. 

§ 12 - Na hipótese de produtos agropecuários remetidos para 
empresas situadas no Estado com fim exclusivo de exportação, na 
forma prevista no § 1 o deste artigo, não se efetivando a exportação 
por responsabilidade exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, 
bem como nos casos de fraude, dolo ou má-fé por parte desta, fica o 
produtor rural remetente da mercadoria desobrigado do recolhimento 
do imposto devido, desde que o documento fiscal tenha sido emitido 
pela repartição fazendária, observadas a forma e demais condições 
estabelecidas em regulamento. 

Art. 12- ....................... . 
Art. 16- ...................... . 
XV - apor, à mercadoria ou sua embalagem, o número da inscrição 

estadual, o número do lote de fabricação ou qualquer especificação de 
controle da produção, nas hipóteses e na forma especificada em 
regulamento;". 

XVI - recompor livros fiscais e arquivos com registros eletrônicos, na 
hipótese de extravio, roubo, furto, perda ou inutilização, por qualquer 
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motivo, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3° - Mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado da 
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 
citada Secretaria. 

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 deste; 

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 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. 

§ 19 - Nas hipóteses do parágrafo anterior, independentemente de 
quaisquer favores fiscais ou de regime de recolhimento, o 
estabelecimento varejista que receber a mercadoria sem retenção ou 
retenção a menor do imposto será responsável pelo recolhimento da 
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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: 
1 - 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. 

§ 5°- O disposto no inciso 111 do§ 4° não se aplica a microempresa, 
assim definida nos termos da Lei no 14.36.0, de 17 de julho de 2002. 

§ 6° - Do indeferimento da inscrição com base no inciso 111 do § 4° 
caberá recurso ao titular da Superintendência Regional da Fazenda a 
que o contribuinte estiver circunscrito.". 

Art. 28- ............................. . 
§ 5° - Na hipótese do "caput" deste artigo, não se considera cobrado, 

ainda que destacado em documento fiscal, o montante do imposto que 
corresponder a vantagem econômica decorrente de concessão de 
incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o disposto na alínea 
"g" do inciso XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal. 

Art. 29- ............................. . 
§ 9° - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá, de ofício, alterar 

os dados constantes nas declarações do contribuinte, quando estes 
se mostrarem divergentes daqueles apurados pelo Fisco, no prazo de 
trinta dias contado do pagamento ou parcelamento do auto de 
infração, da lavratura do termo de revelia ou da decisão irrecorrível na 
esfera administrativa. 

§ 1 o - No caso de decisão judicial que venha a modificar os valores 
alterados pelo Fisco na forma do parágrafo anterior, a Secretaria de 
Estado da Fazenda deverá, de ofício, efetuar a alteração dos dados, 
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nos termos da decisão. 

Art. 30- ...................... . 
§ 5° - Declarada a inidoneidade de documentação fiscal, o 

contribuinte poderá impugnar os fundamentos do ato administrativo, 
mediante prova inequívoca da inexistência dos pressupostos para sua 
publicação, hipótese em que, reconhecida a procedência das 
alegações, a autoridade competente o retificará, reconhecendo a 
legitimidade dos créditos. 

Art. 33- ............................. . 
§ 1 o- ................................. . 

1 - ..................................... .. 
i) ....................................... . 
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 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 
repartição fazendária, nos termos da legislação tributária; 

li - 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 
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§ 3° - Para os efeitos da legislação tributária, à exceção do disposto 
no art. 4°, inciso VI, da Lei no 13.515, de 7 de abril de 2000, não têm 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas: 

1 - do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, 
papéis, meios eletrônicos, com efeitos comerciais ou fiscais, dos 
contribuintes do imposto, ou da obrigação destes de exibi-los; 

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 pelo contribuinte remetente ou pelo transportador; 

11 - prestado o serviço não declarado pelo prestador, cuja prestação 
tenha sido informada ao Fisco 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 

-
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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. 

§ 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. 
§50- .................................................... . 
4) de imposição da penalidade prevista no inciso XXIV do art. 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 valor do crédito 
estornado; 

XXV - por utilizar, transferir ou receber em transferência crédito de 
ICMS em desacordo com o estabelecido na legislação tributária - 50% 
(cinqüenta por cento) do valor utilizado, transferido ou recebido; 

XXVI - por apropriar crédito em desacordo com a legislação 
tributária, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos anteriores -
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50% (cinqüenta por cento) do valor do crédito indevidamente 
apropriado; 

XXVII - por deixar de proceder a selagem, etiquetagem, numeraçê\0 
e aposição do número de inscrição estadual na mercadoria, ou a 
aposição de selo, do número de lote de fabricação e a qualquer outra 
especificação de controle da produção no documento fiscal - 30% da 
valor da operação, sem direito a qualquer redução; 

XXVIII - por deixar de emitir nota fiscal referente a entrada de 
mercadoria, no prazo e nas hipóteses previstos na legislação tributária 
- 1 O% (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 subitem 2.24, a preparação e a emissão de 

documento de arrecadação no controle do trânsito de mercadorias au 
pela internet.". 

Art. 202A - 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 au 
indevidamente apontados como autores de atos ou omissões 
definidos como contravenção penal ou crime. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica- se, 
também, às ações cíveis decorrentes do exercício regular das 
atividades institucionais 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 
devedores em cartório de registro de imóveis localizados em sua 
circunscrição. 

§ 1 o - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos créditos 
tributários superiores a 100.000 (cem mil) UFEMGs. 

§ 2° - A pesquisa a que se refere o "caput" deste artigo é isenta de 

-
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pagamento de custas e emolumentos extrajudiciais. 

Art. 2308 - Fica o Secretário de Estado da Fazenda autorizado a 
determinar que não seja constituído ou que seja cancelado o crédito 
tributário: 

I - 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 
§ 8° do art. 22 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"2 - Produtos de papelaria e informática. 
3 - Álcool, inclusive para fins carburantes. 
6 - Aparelhos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos e suas partes e 

peças. 
14 - Acessórios, louças e metais sanitários. 
20 - Pisos laminados, vinílicos, de borrachas, placas de aço, de 

matérias-primas naturais, carpetes de madeira e seus respectivos 
acessórios. 

23 - Cimento de qualquer espécie, argamassas, adesivos, colas e 
rejuntes de aplicação na construção civil. 

25 aparelhos de iluminação, acessórios, condutores elétricos e 
material para instalação elétrica em geral. 

35 produtos cerâmicos, porcelanatos, revestimentos, azulejos, 
ladrilhos e mosaicos, inclusive pisos. 

50 produtos ou preparados de limpeza e polimento, inclusive para 
uso doméstico. 

51 produtos alimentícios e produtos destinados à alimentação 
animal. 

52 partes, peças e acessórios para automóveis, caminhões, ônibus, 
tratores, motocicletas e congêneres.". 

Art. 31 -O art. 21 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido dos seguintes§§ 2° e 3°, passando o parágrafo único a ser 
o § 1 o, com a redação que se segue: 

"Art. 21 - ................................... . 
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1506 
§ 1 o - Respondem subsidiariamente pelo pagamento do imposto 

e por acréscimos legais: . 
I - o inventariante, o síndico ou o comissário, pelo imposto dev1do 

pelo espólio, pela massa falida ou pelo concordatário, 
respectivamente; 

li -o transportador subcontratado, pelo pagamento do imposto e por 
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 trinta dias para pagamento do tributo 
devido, sem acréscimo ou penalidade. 

§ 2° São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

I - o mandatário, preposto e empregado; 
11 - o diretor, o administrador, o sócio-gerente, o gerente, o 

representante ou o gestor de negócios, pelo imposto devido pela 
sociedade que dirige ou dirigiu, que gere ou geriu ou de que faz ou fez 
parte. 

§ 3°- São também pessoalmente responsáveis o contabilista ou o 
responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em 
relação ao imposto devido e não recolhido em função de ato por eles 
praticado com dolo ou má-fé.". 

Art. 32- O art. 131 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do § 2o, com a seguinte redação, passando o parágrafo 
único a ser o§ 1o: 

"Art.131- .................................... . 
§ 2° - 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 art. 39 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do § 2° com a seguinte redação, passando o parágrafo 
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único a ser o§ 1°: 

"Art. 39- .................................. . 
§ 2° - Ao contribuinte que não estiver em dia com suas obrigações 

fiscais e tributárias será autorizada a impressão de documentos fiscais 
em quantidade limitada, observada a quantidade mínima necessária à 
movimentação de mercadorias ou à prestação de serviços pelo 
período de um mês, calculada com base na média dos últimos doze 
meses de atividade. 

§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, mediante requerimento do 
contribuinte e a critério do titular da Superintendência Regional da 
Fazenda a que ele estiver circunscrito, poderá ser autorizada 
quantidade de documentos fiscais suficiente para período de três 
meses.". 

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 
seguintes 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. 
§ 1 o_ Nas hipóteses a seguir 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; 

~------------~------------~ 
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IV - baixa de inscrição como contribuinte; 
lsos 

V - os casos previstos nos incisos I, 11 e 111 deste artigo, quando a 
decisão estiver a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 2° - A certidão de que trata o inciso V 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 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 2.1 O: "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"; 

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 par 
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 segunda 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 n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

* - A referida Tabela A foi publicad na edição do "Diário do 
Legislativo" de 17.7.2003. 

Art. 37 - A Tabela A anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
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1975, fica acrescida dos seguintes subitens: 

* - O quadro de acrescimo da Tabela A foi publicada na edição do 
"Diário do Legislativo" de 17.7 .2003. 

Art. 38 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei no13.470, 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°- 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 art. 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 art. 17 é de dez dias contados da intimação do 
acórdão.". 

Art. 39 - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 13.470, de 17 
de janeiro de 2000, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 

"Art. 17- ....................... . 
V - pedido de reexame para a Câmara Especial, 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 art. 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 ou ao contribuinte, observada a restrição contida no art. 142 
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, referente à mesma 
matéria objeto da discussão na instância administrativa"." 

'--------0----
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§ 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 a tramitação 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 art. 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 art. 22 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 

2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- .......................... .. 
§ 2° - 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 art. 2° 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.". 

Seção VI 
Disposições Finais 

"Art. 41 - Fica excluída a responsabilidade tributária do produtor rural 
situado neste Estado, correspondente a fatos geradores ocorridos até 
a data de publicação desta lei e decorrentes de operações com 
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1511 
produtos agropecuários destinados à exportação e ao abrigo da 
não-incidência do ICMS, na forma prevista no § 1 o do art. 7° da Lei no 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, na hipótese de não se efetivar a 
exportação por culpa exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, 
seja esta exportadora, "trading company", armazém alfandegário ou 
entreposto aduaneiro, bem como nas hipóteses em que essa agir com 
fraude, dolo ou má-fé, desde que o documento fiscal do produtor rural 
tenha sido emitido pela repartição fazendária. 

§ 1 o - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a 
responsabilidade é exclusiva da empresa exportadora, "trading 
company" , armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao produtor rural que 
tiver agido mediante fraude, dolo ou má-fé. 

Art. 42 - Ficam extintas as taxas previstas nos subitens 2.5 e 2.20 da 
Tabela A anexa à Lei n° 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 art. 13 desta Lei e as alterações dos 

arts. 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 art. 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 art. 3°; 
b - alínea "d" do § 5° do art. 6°; 
c - alínea "b" do § 3° do art. 13; 
d - § 2° do art. 16; 
e - inciso VI do "caput" do art. 21; 
f - item 2 do § 11 e § 11-A, todos do art. 22; 
g - parágrafo único do art. 46; 
h - § 6° do art. 52; 
i - § 4° do art. 53; 
j- incisos XV, XX e XXII do art. 55; 
I - § 3° do art. 56; 
m- art. 58; 

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



n- inciso IV do§ 3° e§ 4° do art. 91; 
o - § 2° do art. 98; 
p- § 3° do art. 120; 
11 - os arts. 16 a 30, da Lei no 13.243, de 23 de junho de 1999; 
111 - o art. 8° da Lei n° 13.7 41 , de 29 de novembro de 2000; 
IV- o art. 16 da Lei n° 14.062, de 20 de novembro de 2001.". 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 668/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 668/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais, 
foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 668/2003 
Institui o Programa Primeiro Emprego nÇ> Estado de Minas Gerais. 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Primeiro Emprego, que será 

implementado observadas as seguintes diretrizes: 
1 - articulação com os programas federal, municipal e de iniciativa 

privada; 
11 - prioridade para o segmento de jov~ns em situação de risco 

social, em especial de regiões com menor lndice de Desenvolvimento 
Humano- IDH -do Estado; 

111 - potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do 
Estado, por meio de instrumentos de incentivos fiscais e creditícios, às 
empresas participantes do Programa; 

IV - promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho e sua 
escolarização; 

V - estímulo ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho e das 
micro, pequenas e médias empresas, bem como das propriedades do 
setor rural, das entidades sem fins lucrativos, dos profissionais liberais 
ou autônomos; 

VI - fortalecimento da participação da sociedade no processo de 
formulação de políticas e ações de geração de trabalho e de renda no 
Estado. 

L--------------------------~--------------------------~ 
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Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego deverá considerar, em 

sua execução, entre outros, projetos de: 
I - criação de centros públicos de promoção do trabalho, como forma 

de acesso dos jovens aos serviços e benefícios oferecidos ao 
trabalhador; 

11 - institucionalização de competências básicas do trabalhador, 
como período preparatório à iniciação ao trabalho; 

111 -estágio remunerado; 
IV - aprendizagem, nos termos da legislação federal em vigor. 
Parágrafo único - Os projetos do Programa Primeiro Emprego serão 

implementados em articulação e de forma integrada com os 
municípios e o Governo federal, observada a legislação pertinente. 

Art. 3° - O projeto de estágio remunerado deverá observar as 
seguintes premissas: 

I - comprovação do vínculo de escolaridade do jovem, em nível 
médio ou superior; 

li -carga horária de quatro horas diárias; 
111 - remuneração equivalente ao salário mínimo, proporcional à 

jornada de trabalho; 
IV - cadastro dos interessados no órgão público gestor do projeto, 

conforme critérios de carência social, para encaminhamento às 
empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto; 

V - comprovação, por parte da empresa ou entidade contratante, de 
não-redução de postos de trabalho durante os três meses que 
antecedem sua habilitação ao Programa e compromisso de manter, 
pelo período mínimo de doze meses, os postos de trabalho de que 
dispõe; 

VI - limite de contratação de jovens em percentual máximo 
correspondente a 20% (vinte por cento) da mão-de-obra da empresa 
ou entidade, sendo que as que contarem com até quatro empregados 
poderão contratar um estagiário; 

VIl - instituição de sistema de ressarcimento de 2/3 (dois terços) do 
custo de cada estagiário, pelo Estado e pelo respectivo Município que 
venha a aderir ao projeto, para as empresas contribuintes de ICMS, 
observado o limite desse valor, conforme estabelecido em 
regulamento; 

VIII- observância das disposições legais sobre estágio remunerado; 

~-------------~------------~-
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IX - contratação de jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, salvo 

disposição em contrário da lei; 
X - obediência da ordem cronológica de inscrição para o 

encaminhamento dos jovens às empresas, respeitadas as prioridades 
para preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei; 

XI - vedação de contratação de jovens que sejam parentes, ainda 
que por afinidade, até o terceiro grau, dos empregadores, sócios das 
empresas ou dirigentes das entidades contratantes; 

XII - duração não inferior a doze meses do contrato de estágio, 
prorrogável por uma única vez; 

XIII - garantia, para o estagiário, durante o período de vigência do 
contrato, de seguro contra acidentes pessoais, de acordo com a 
legislação vigente. 

Parágrafo único - Fica vedada a utilização de recursos do Programa 
Nacional de Primeiro Emprego no desenvolvimento do projeto de que 
trata este artigo. 

Art. 4°- Fica instituído Grupo Técnico responsável pela coordenação 
do Programa Primeiro Emprego em Minas Gerais, com a seguinte 
composição: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes, que será seu coordenador geral; 

11 - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão; 
IV - um representante da Secretaria de Estado de Educação; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
VIl - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia; 
VIII - um representante da Associação Mineira de Municípios -

AMM; 
IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais. 
Parágrafo único - Os membros do Grupo Técnico serão designados 

por ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, por indicação dos demais Secretários de Estado, do 

'"----~----' 
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Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - e do 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 5° - Cabe ao Grupo Técnico a que se refere o art. 4°: 
I - instituir regras sobre o cadastro dos interessados no órgão gestor 

do Programa, para encaminhamento às empresas contribuintes de 
ICMS que aderirem ao projeto; 

11 - divulgar, mensalmente, a relação dos inscritos no Programa, bem 
como daqueles já encaminhados e aproveitados pelas empresas; 

111 - instituir critérios para substituir o jovem participante dos projetos 
desse Programa; 

IV - buscar a colaboração dos municípios; 
V- fixar, no mês de março de cada ano, as diretrizes e metas anuais 

do Programa e apresentar relatório de acompanhamento da execução 
dos projetos do Programa no ano anterior. 

Parágrafo único - Para a fixação das metas e diretrizes a que se 
refere o inciso V, o Grupo Técnico deverá contar com a participação 
obrigatória do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda -
CETER. 

Art. 6°- Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), observado o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. r - Esta lei será regulamentada por ato do Poder Executivo. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ermano Batista -

Sidlnho do Ferrotaco- Laudelino Augusto (voto contrário). 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 788/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 788/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que altera a composição de cargos integrantes da Junta de 
Programação Orçamentária e Financeira de que trata o art. 2° da Lei 
no 10.473, de 5 de junho de 1991, modificado pelo art. 1 o da Lei 
Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003, e dá outras providências, 
foi aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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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 788/2003 
Altera o art. 2° da Lei no 10.473, de 5 de junho de 1991, que 

transfere a Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de 
Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" e o § 1 o do art. 2° da Lei no 10.473, de 5 de junho 

de 1991 , passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - Fica criada a Junta de Programação Orçamentária e 

Financeira, que funcionará sob a supervisão dos Secretários de 
Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, com a seguinte 
composição: 

I - Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão; 
11 - Secretário Adjunto de Fazenda; 
111 -Subsecretário do Tesouro Estadual; 
IV - Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 
V - Diretor da Superintendência Central de Administração 

Financeira; 
VI - Diretor da Superintendência Central de Operações Oficiais de 

Crédito; 
VIl - Diretor da Superintendência Central de Contadoria Geral; 
VIII- Diretor da Superintendência Central de Orçamento; 
IX - Diretor da Superintendência Central de Planejamento; 
X - Diretor da Superintendência Central de Administração e 

Pagamento de Pessoal. 
§ 1 o - A Junta de Programação Orçamentária e Financeira será 

presidida pelo Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003. 
Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 

~-------------------------~--------------------------~ 
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- O Sr. Presidente despachou, em 15/7/2003, a seguinte 
comunicação: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Beraldino 
Alves Oliveira, ocorrido em Lagoa da Prata, em 4/7/2003. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

.......__---~-------J 
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ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 16/7/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião -
Ata - Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 11 h16min, declaro 

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

Ata 
-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao encerramento 
da 1 a Sessão Legislativa Extraordinária da 15a Legislatura. 

L------~---_.. 
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Declaração de Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir de 
pé ao ato solene de encerramento desta sessão. 

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro 
encerrada a 1 a Sessão Legislativa Extraordinária da 15a Legislatura. 

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

minutos, para que seja feita a redação da ata desta reunião. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

Ata 
-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata desta reunião que é aprovada sem restrições. 
Encerramento 

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

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

12/7/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Fábio Avelar; aprovação - Requerimento do Deputado 
Doutor Viana; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 48/2003; discursos do Deputados Rogério Correia e 
Sebastião Helvécio; encerramento da discussão; votação nominal da 
proposta, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação nominal das Emendas nos 1 a 6; aprovação - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 26/2003; discurso da 
Deputada Maria Tereza Lara; encerramento da discussão; votação 
nominal do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 
1 o turno; votação nominal da Emenda no 1; aprovação - Discussão, em 
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2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 27/2003; aprovação 
na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei Complementar n° 28/2003; encerramento da discussão; 
discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação nominal do 
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação nominal da Emenda n° 1; aprovação- Discussão, em 1 o turno: 
do Projeto de Lei n° 668/2003; discursos dos Deputados Andre 
Quintão, Weliton Prado, Fábio Avelar e Miguel Martini; apresentação 
das. Emendas n°s 3 a 6; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com as emendas à Comissão do Trabalho - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 718/2003; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno, com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 48/2003, dos Projetos de 
Lei Complementar n°s 26 a 28/2003 e do Projeto de Lei no 718/2003; 
aprovação - Questão de ordem - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria -
André Ouintão - Antônio Carlos Andrada - 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 - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia 
Pacífico- Luiz Humberto Carneiro- 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. 
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres)- Às 9h14min, 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. 

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. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio 

Avelar, solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto 
de Lei no 668/2003. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando 
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei no 721/2003. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição no 48/2003, do Governador do Estado, que 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 a VI do art. 31, os §§ 1°, 2° e 3° do art. 32, acrescenta o 
inciso V ao § 11 do art. 14, parágrafo único ao art. 32 da Constituição 
e acrescenta os arts. 113 a 117 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela 
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aprovação da proposta com as Emendas n°s 1 a 6, que 
apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, a proposta. Com a 
palavra, para discuti-la, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputadas e 
Deputados, solicitei a discussão da PEC no 48, embora já em 2° turno, 
apenas para fazer uma abordagem geral da pauta. 

Os projetos em pauta foram amplamente discutidos, todos em 2° 
turno, à exceção do que institui o programa Primeiro Emprego. Este 
foi colocado em pauta porque recebeu, em Plenário, emenda do PT, o 
que fará com que ainda retorne à comissão de mérito, para 
apreciação. Os demais fazem parte do cronograma de votação que 
firmamos em acordo. 

A PEC não pôde ser votada ontem porque, de acordo com o 
Regimento, precisava de três dias para ser incluída na pauta. Por 
exigência das Bancadas do PT e do PcdoB, os outros projetos em 2° 
turno acompanham a votação da PEC. Isso porque a PEC no 48 
propõe a substituição dos benefícios a que os atuais servidores têm 
direito - qüinqüênio, biênio, férias-prêmio e trintenário - pelo adicional 
de desempenho, para os futuros servidores. Fizemos questão de que 
o projeto que retira tais benefícios fosse votado juntamente com 
outros que receberam substitutivos. 

As alterações adotadas nesses projetos, que são os principais da 
reforma do Governo no que se refere aos servidores públicos, 
receberam de nosso bloco oposição contundente. 

Isso porque, quando esses projetos chegaram à Assembléia 
Legislativa, vinham com o espírito definido de quebrar a estabilidade 
do servidor público e também seu Regime Jurídico Único. Os projetos 
tinham essa espinha dorsal. O Projeto de Lei Complementar no 26, 
que votaremos a seguir, determinava a perda de emprego sem que o 
servidor tivesse direito ao processo administrativo já consagrado. 
Dessa forma, no nosso entender, poderia ser quase sumariamente 
demitido por meio da CAP, comissão designada pelo Governo. 
Fizemos questão de inviabilizar essa intenção do Governo, 
estabelecendo que o servidor pode ser demitido desde que passe por 
processo administrativo, o que se tornou peça-chave de negociação. 
Ao final, os Deputados da base do Governo também tiveram muita 
importância, demonstrando ao Governador que a mudança era 
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necessária. 

O Projeto de Lei Complementar n° 28 também quebrava a 
estabilidade, possibilitando a contratação do futuro servidor público 
pelas regras da CLT, mesmo concursado, para carreiras 
permanentes. 

No nosso entender, esses dois projetos foram alterados na 
essência, fazendo com que o processo administrativo continuasse 
existindo em qualquer hipótese de demissão do servidor e, no caso da 
CLT, apenas para contratação temporária. Essas duas alterações 
eram cruciais para quebrar a espinha dorsal do projeto do Governo. 
Foi exatamente a partir daí que se possibilitou uma negociação. 

No final das contas, foi até bom que o Governador Aécio Neves 
fosse chorar ao Presidente Lula a radicalidade da oposição que as 
Bancadas do PT e do PCdoB faziam na Assembléia Legislativa, o que 
serviu pelo menos para mostrarmos ao Presidente da República e ao 
Ministro José Dirceu que não era possível aprovar uma reforma que 
quebrasse a estabilidade do servidor público. Nesse ponto não 
abriríamos a negociação e não transigiríamos. Quem tinha de mudar 
de opinião era o Governador do Estado. O choro do Governador com 
o Presidente saiu pela culatra. O Presidente acabou demonstrando ao 
Governador que ele teria de modificar seu posicionamento e retirar do 
~rojeto sua intenção de quebra da estabilidade no Regime Jurídico 
Unico. Só a partir disso foi possível iniciar um processo de negociação 
na Assembléia Legislativa. Portanto, cumprimos o que havíamos dito 
aos servidores. 

Faltava outro ponto essencial, que era estabelecer a existência dos 
planos de carreira não apenas para os atuais servidores como 
também para os futuros servidores. Melhor dizendo, não um plano de 
carreira para os futuros servidores ou para os que optassem pelo novo 
modelo, mas um plano de carreira também para os atuais servidores, 
a fim de que não fossem vítimas de chantagem. Optar por um novo 
modelo que não se conhece direito para ter plano de carreira ou 
perder o plano de carreira. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 48, que votamos agora, 
contém uma emenda de nossa bancada, de extrema importância. Diz 
claramente que o Governo tem de enviar todos os planos de carreira 
até o dia 31 de dezembro. Mas, mais do que estabelecer a data, essa 
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emenda estabelece que esse plano de carreira será o mesmo 
para os atuais e para os futuros servidores, o que garante ao servidor 
atual os direitos que já tem, sem sofrer a pressão de ter de optar por 
não ter o plano de carreira. Essa foi uma alteração substancial e 
importante, para a qual chamo a atenção dos Deputados, dos 
servidores públicos e de todos os que estão aqui hoje, neste sábado, 
na votação do 2° turno dessas matérias. 

Exatamente por isso ocupo a tribuna hoje, para chamar a atenção 
para esse ganho incluído na PEC no 48, relativo aos planos de 
carreira, garantidos em emenda à Constituição. 

Além da garantia do envio até 31 de dezembro dos planos de 
carreira aos servidores de todas as categorias, atuais e futuros, o 
Governo já assumiu compromisso com Deputados da Situação e da 
Oposição de que o primeiro a chegar à Assembléia Legislativa será o 
plano de carreira da área de educação. Isso porque todos nós temos 
uma dívida com a área de educação, no que diz respeito ao plano de 
carreira. O último reajuste concedido aos trabalhadores da área de 
educação achatou a carreira dos prÇ)fessores - a dos demais 
trabalhadores da educação também, notadamente a dos professores -
, aqueles que iniciam ganham quase o mesmo salário de quem está 
no final de carreira. Isso por causa da chamada parcela de 
remuneração compensatória, a proposta de lei complementar. 
Portanto, a carreira desapareceu por meio desse ajuste, dessa 
gratificação. 

Já tínhamos aprovado, na legislatura passada, em 1 o turno, o plano 
de carreira da educação, mas o Governo Aécio Neves solicitou-nos 
não aprová-lo em 2° turno. A bancada do Governador, na legislatura 
passada, derrotou no 2° turno o projeto do plano de carreira da 
educação, que será o primeiro a ser enviado. 

Além disso, para a aprovação de tudo isso, garantimos, na PEC no 
48, que não apenas o plano de carreira da educação será o primeiro. 
Segundo o Líder de Governo, afiançado pelo Governador do Estado, 
esse plano de carreira da educação virá em agosto, no mais tardar em 
setembro, se as negociações com o sindicato demorarem mais que o 
esperado. Mas, certamente, esse plano de carreira virá no mês de 
agosto à Assembléia Legislativa. 

Esse compromisso foi fundamental para que fizéssemos o restante 
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dos encaminhamentos de votação de acordo com o Governo e 
sua bancada. Avançou-se, e muito, naquilo que julgamos 
fundamental, mantendo-se a estabilidade do servidor, o Regime 
Jurídico Único e garantindo-se os planos de carreira. 

Estaria mentindo se dissesse que isso foi possível somente pela 
ação da Oposição. Vários Deputados da base do Governo muito 
influenciaram, e positivamente, para que isso ocorresse. 

Três foram os fatores que permitiram que isso acontecesse: o 
primeiro foi a nossa mobilização, o nosso posicionamento contrário ao 
projeto inicial e a exigência de uma abertura de negociação; segundo, 
a mobilização dos servidores foi fundamental para a alteração do 
conjunto da reforma, em especial a dos servidores públicos no interior 
do Estado, que demonstraram aos Deputados da Oposição e da 
Situação que mudanças eram necessárias; terceiro, o posicionamento 
da base do Governo demonstrou que alterações eram necessárias, 
permitindo que a abertura de negociações se impusesse. Esses três 
fatores fizeram com que o Governo abrisse o processo de negociação, 
que facilitou a abordagem e a aprovação, em 1 o turno, das propostas, 
e, agora também, em 2° turno. 

Antes de passar a palavra ao Deputado Paulo Piau, quero falar 
sobre uma alteração, em 2° turno, na PEC no 48, aprovada pelo 
conjunto dos Deputados da Situação e da Oposição. 

Algo que quero ressaltar é a transparência no ato das votações. 
Hoje estamos votando, em 2° turno, os projetos e não queremos que 
fique dúvida de que houve acompanhamento pela sociedade de todos 
os projetos, de todas as alterações post~s. Todos tiveram 
conhecimento e não há nenhuma surpresa. E claro que podem 
concordar ou discordar, mas transparência houve. 

Há uma alteração da PEC que acho mais do que justa, a que tratou 
do apostilamento para os Três Poderes. A proposta inicial do Governo 
extingue o apostilamento, mas não estabelece um cronograma para 
os outros Poderes adotarem a forma da transição do apostilamento. 
Foi incluída uma emenda para que, em 60 dias, o Poder Legislativo, o 
Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público remetam 
à Assembléia Legislativa as regras de transição do apostilamento. Se 
em 60 dias os Poderes não a remeterem, prevalece a transição do 
Poder Executivo. Mas isso assegura a condição democrática de que 
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os Poderes determinem a forma do apostilamento para que todos 
tenham igualdade de participação no período de tran.sição do fim do 
apostilamento. Essa emenda foi feita em 2° turno. E bom que isso 
fique bem claro para que não haja surpresa com o que está sendo 
aprovado. 

Sr. Presidente, quis fazer este pronunciamento para deixar clara a 
posição da nossa bancada relativa ao voto da Proposta de Emenda à 
Constituição no 48. Não é a reforma que nós, do PT, faríamos, porque 
temos concepção de Estado diferente da concepção do Governo, 
mas, como somos 16 Deputados e o Governo tem uma base de 61 
Deputados, só poderíamos fazer da nossa bancada uma trincheira de 
negociação. Foi o que fizemos. Às vezes, alguns setores confundem e 
acham que teríamos poder de derrotar a proposta do Governo, ao 
invés de negociar. Se agíssemos dessa forma, talvez fosse mais 
simples, porque teríamos a nossa posição, e a proposta do Governo 
seria votada como veio, o que seria um prejuízo para o servidor 
público. Foi uma opção certa, e os sindicalistas entenderam essa 
opção que fizemos de melhorar o conjunto da reforma do Governo, 
embora, na essência, discordássemos dela. 

Queria fazer este esclarecimento em nome da transparência do 
Legislativo e enaltecer a bancada do Governo, que, compreendendo 
tudo isso, soube negociar e mostrar ao Governador a necessidade de 
alterações profundas na reforma. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Rogério Correia, 
solicito aparte para parabenizá-lo pela exatidão e pela coragem de 
fazer essa exposição sobre os trabalhos desta Casa. 

Quero dizer que a essência do Legislativo é exatamente essa. 
Quantos projetos de governos que já passaram por este Estado 
chegaram até aqui? Nesta Casa, a Assembléia Legislativa, com a sua 
pluralidade, com as origens diferentes de cada Deputado, com a sua 
concepção e com os seus contraditórios, surge o projeto, de maneira 
mais produtiva e mais correta para que o nosso Estado se 
desenvolva. 

Queria fazer uma observação sobre o plano de carreira, dando 
testemunho da luta do Deputado Rogério Correia, da bancada da 
Oposição e da Bancada do PT em defesa do servidor público do 
Estado. Sobre o plano de carreira, Deputado Rogério Correia, 
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participamos juntos, na legislatura passáda, da Comissão de 
Educação, em que fomos lutadores nessa questão. Fizemos várias 
audiências públicas por todas as regiões do Estado. V. Exa. 
apresentou um projeto alternativo ao do Governo, que não poderia ser 
aprovado porque tinha vício de inconstitucionalidade, mas isso 
também foi feito de uma forma a pressionar o Governo a criar o plano 
de carreira. No final do Governo Itamar Franco, o plano avançou nesta 
Casa e chegou a ser votado em 1 o turno, como V. Exa. disse. 

Mas, Deputado Rogério Correia, há males que vêm para o bem. Às 
vezes, os professores e os servidores, de maneira geral, não 
compreendem por que aquele projeto não foi votado em 2° turno. 
Tenho plena convicção - e não é opinião minha, mas de pessoas 
abalizadas, da própria Consultoria desta Casa - de que o plano que 
seria votado não estaria à altura dos servidores estaduais, sobretudo 
dos da educação. 

No final do Governo Itamar Franco, já na transição, houve um 
consenso, evidentemente com o protesto da Oposição e dos 
servidores. Confundiram lei ordinária com o estatuto do servidor, e 
queria esclarecer que plano de carreira e estatuto dos servidores são 
duas coisas diferentes. O plano de carreira enviado a esta Casa 
misturava as duas coisas, o que não seria bom e faria surgir várias 
pendências judiciais no futuro. Foi interessante o pedido do Governo 
Aécio Neves de que deixássemos isso para este ano. Temos, sim, um 
compromisso de apreciar e de votar esse plano de carreira. 

Portanto, não apenas a Oposição, mas todos os Deputados desta 
Casa querem os planos de carreira não só da educação, mas de 
todos os servidores públicos de Minas Gerais. Com certeza, com o 
plano de carreira da educação enviado pelo Governador, no início do 
segundo semestre assumiremos o compromisso e a responsabilidade 
de apreciá-lo com a maior boa-vontade possível, para que o nosso 
servidor tenha garantias, para que ele seja um bom profissional para 
educar as nossas crianças. Há muitas dúvidas, sobretudo do Sind-
UTE, que considerou aquilo como uma derrota o ano passado. Não há 
derrota, mas um tempo para que as coisas aconteçam. Se Deus 
quiser, o tempo será este ano e, se tardar, no ano quem vem, quando 
o professor terá o seu plano de carreira, como todos os funcionários 
públicos. Obrigado. 
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O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Paulo Piau. 

Passarei a palavra ao Deputado Doutor Viana e ao Deputado Carlos 
Pimenta. Mas, antes, quero reforçar o que disse o Deputado Paulo 
Piau, testemunha disso. De fato, os professores sofreram uma derrota 
no final do ano passado, mas nela houve o compromisso de que 
aprovaríamos o plano de carreira no primeiro ano do Governo Aécio 
Neves. Devo testemunhar que o Deputado Paulo Piau, naquela 
época, teve um desgaste muito grande porque era o relator da 
matéria. O próprio Governo Aécio Neves, que tinha sido eleito, mas 
ainda não tinha tomado posse, solicitou a esta Casa que o projeto não 
fosse aprovado. 

Na ocasião, fizemos acordo de não aprová-lo, não colocá-lo em 
votação, desde que o Governo, logo no início, remetesse o plano de 
carreira a esta Casa. Não foi enviado no primeiro semestre, mas 0 
Governo está comprometido em enviá-lo em agosto. 

O Deputado Paulo Piau teve e está tendo papel importante nesse 
acordo que fizemos. Se o Governo não remeter o plano de carreira em 
agosto, será o fim, perderá toda a credibilidade. Os professores, com 
razão, estão incrédulos ainda, dizem que este acordo será em Vão. 
Tantas promessas foram feitas por tantos governos, que não 
acreditam que o plano de carreira venha. Se o Governador Aécio 
Neves não remeter esse plano em agosto, no mais tardar em 
setembro, este Governo terá terminado. Prefiro acreditar que o 
Governador Aécio Neves cumprirá a sua palavra e remeterá o plano 
de carreira em agosto, no mais tardar em setembro. Esse plano de 
carreira dos professores é fundamental para reorganizar a estrutura 
da educação. 

É impressionante como os professores do Estado de Minas Gerais -
e todos os Deputados sabemos disso, pois muitos de nós temos uma 
base no professorado - estão amargurados por estarem trabalhando 
sem serem valorizados. A educação, que no palanque é sempre 
prioridade, nunca vira prioridade na prática. 

o grande acontecimento de agosto, em Minas Gerais, será 
exatamente a remessa do plano de carreira dos trabalhadores em 
educação à Assembléia Legislativa. Esse foi o grande mérito que 
conquistamos em todo o processo de negociação. Existem vários 
outros méritos, mas esse, sem sombra de dúvida, na carreira da 
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O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço ao Deputado 
Rogério Correia o aparte. Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento, 
brilhante como sempre. Não é à toa que V. Exa. é o Líder da Bancada 
do PT e do PCdoB. 

Quero dizer que há em todos nós esta consciência e este 
compromisso de cobrarmos juntos e, desta maneira democrática e 
participativa com que todos nós estamos trabalhando, desvestidos de 
vaidades pessoais, estamos buscando, pelo consenso, solucionar as 
divergências e encontrar soluções para as necessidades e problemas. 

Nessa caminhada, os professores estão atentos, assim como todas 
as categorias, e, em razão dessa união, da cobrança, da participação 
das categorias, estamos avançando e conseguindo ganhar, somar 
pontos nos encaminhamentos que fizemos aqui. 

Reafirmo que cedi, retirando a Proposta de Emenda à Constituição 
no 3, de minha autoria, que venho perseguindo ao longo dos anos, em 
defesa do chamado 1 ,2. Essa proposta de emenda de minha autoria 
resguarda os direitos adquiridos pelos professores que, na época 
submetidos a um processo demorado de aposentadoria, terminaram 
aposentados. A demora era grande, e, quando o Tribunal de Contas, 
em cinco, seis, sete anos depois, ia revalidar o processo, descobriu-se 
que havia um interstício, algum tempo para ser cumprido. Por uma 
portaria da Secretaria de Administração, os professores retornaram à 
sala de aula, alguns depois de aposentados há oito anos. 

Em parceria com nosso colega Dalmo Ribeiro Silva, estamos 
acompanhando, fizemos várias audiências públicas, trouxemos as 
categorias para discutir, fiz projetos de lei para encurtar o tempo, para 
determinar o tempo em pelo menos um ano, enquanto não se 
informatizar o Estado, para que aconteça a aposentadoria do 
funcionário público. Não é concebível que se levem quatro, cinco, seis 
anos, enquanto no Paraná se faz um processo de aposentadoria em 
24 horas, pois lá já está informatizado. Minas Gerais está buscando 
esse caminho. 

Quero dizer da participação de todos nós, deste trabalho coletivo, 
desta busca do entendimento que nos fez, por intermédio do 
Deputado Bonifácio Mourão, incorporar, na PEC n° 48, a proteção, 
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dada pela PEC n° 3, de minha autoria, á.o chamado 1, 2, aos 
professores que se aposentaram e estavam sendo obrigados a voltar 
à sala de aula, perdendo quinqüênios adquiridos, descontados de 
seus parcos salários de aposentados. O Estado tem cometido essas 
injustiças, mas o Governador Aécio Neves, por meio da Secretária 
Vanessa Guimarães, do Secretário Anastasia e do trabalho desta 
Casa, tem nos atendido de forma extremamente democrática. O Prof. 
Anastasia autorizou, pelo Executivo, que fosse incorporada essa 
emenda. E nós abrimos mão, retirando a emenda, para que os 
processos caminhassem mais rapidamente. Resguardado o 1, 2, a 
Justiça dá proteção a quase 1 O mil professores, trabalho que vimos 
fazendo há dois anos, não tendo sido atendidos pelo Governo 
passado. Isso demonstra que, quando trabalhamos juntos, temos mais 
força e atingimos nossos objetivos. Parabenizo V. Exa. na certeza de 
que o Governador Aécio Neves cumprirá seu compromisso - não 
promessa -, de enviar-nos os planos de carreira para que possamos 
enriquecê-los, assim como temos feito com os projetos de lei 
complementar a nós enviados. Ele, como parlamentar que foi por 16 
anos, em momento algum disse estar esgotado o assunto, 
entendendo nossa posição. Agradeço o aparte, dizendo que a PEC, 
quando é retirada e incorporada, passa a não mais existir, e abrimos 
mão de continuar com o 1, 2. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Doutor Viana, 
essa é também nossa esperança e nosso desejo. Certamente teremos 
um segundo semestre importante na discussão desses planos de 
carreira que aqui chegarão e estaremos, junto com os servidores 
públicos, discutindo-os passo a passo. Essa é a reforma de que o 
Estado necessita. A reforma, feita agora, foi assim chamada, mas é 
apenas uma pré-reforma, principalmente depois que nela fizemos 
alterações. Como , ficou garantida a estabilidade do servidor e o 
Regime Jurídico Unico, a reforma propriamente dita consistirá da 
existência dos planos de carreira. Essa é a reforma real que será 
executada no segundo semestre, o que cobraremos do Governador 
Aécio Neves. 
o Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Rogério 

Correia, é importante dizer que algo necessita ser feito para trazer 
estabilidade ao Estado. Quando do exercício do meu primeiro 
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mandato como Deputado Estadual, em 1995, a proporção era de 
quatro funcionários na ativa para cada inativo. Decorridos oito anos, 
essa proporção é de 1 ,5 por 1 . É uma bola de neve que cresce a cada 
dia, o que certamente levará à falência do Estado. Concordo quando 
dizem que são circunstâncias e que não se pode colocar a culpa no 
funcionalismo, mas algo tinha de ser feito e, para tanto, estamos 
dando o primeiro passo. 

É importante que o Governador entenda que a Assembléia está 
cooperando muito, melhorando os projetos, como no caso da PEC no 
48, trazendo mais tranqüilidade e percebendo o Estado na visão do 
funcionalismo, a fim de que possamos progredir. 

Deputado Rogério Correia, o senhor diz que o Governo deve realizar 
uma reforma verdadeira, com o plano de carreira do funcionalismo; 
porém é importante que não se pense apenas nos funcionários da 
educação, cerca de 60% a 70% de todo o quadro. Eles são maioria, 
mas há outras áreas essenciais. Peço aos Deputados do PT que nos 
ajudem, já fiz um apelo ao Governador, ao Líder do Governo, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, e apelo, também, aos sindicalistas -
Renato, nosso companheiro, está presente -, para que incluamos nas 
negociações o plano de carreira para a área de saúde, que está 
sucateada. 

O último ingresso de médicos por meio de concurso foi em 1980. Os 
Deputados Arlen Santiago e Doutor Ronaldo são testemunhas. Desde 
então não houve mais oportunidade para que médicos, enfermeiros e 
agentes de saúde ingressassem no Estado. Naquela ocasião existiam 
os centros de saúde nos municípios, os regionais, hoje não há mais. 
Com o processo de municipalização da saúde, os grandes patrões, 
agora, são as Prefeituras. O médico, para trabalhar no Programa de 
Saúde da Família, pela Prefeitura, ganha inicialmente R$ 4.000.00, e 
o médico do Estado tem salário inicial de R$ 600,00, o que é um 
absurdo. O setor de saúde está desmantelado. Ao lado dos médicos 
presentes - está aí o Presidente da Comissão de Saúde, Deputado 
Ricardo Duarte -, iniciarei um movimento buscando prioridade também 
para esse setor. Não é justo que lutemos pelo plano de carreira dos 
professores e deixemos médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas e 
auxiliares nas atuais condições. 

Não abriremos mão dessa bandeira e vamos, quantas vezes for 
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necessano, mostrar ao Governador a importância da inclusão 
desses profissionais nas prioridades. Essa é a posição da Bancada do 
PDT, que tem quatro médicos - eu, o Deputado Sebastião Helvécio, 0 
Deputado Doutor Ronaldo e o Deputado licenciado Marcelo 
Gonçalves. Lutaremos também pelo magistério, pois reconhecemos a 
força do setor no Estado como a categoria mais organizada, com 
servidores fortes e preparados. Precisamos usar nossa força, para 
que todas as categorias tenham seus planos. 

O. Deputado Sargento Rodrigues é um baluarte na defesa dos 
militares, cuja categoria avançou muito nos últimos quatro anos. O 
"lobby" é necessário e está lançado. Vamos sensibilizar o Governador 
para que haja plano de carreira para a área de saúde. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
V. Exa. lembrou bem essa questão, a qual tomarei como meta 
também do nosso bloco. Nossa bancada tem expressiva 
representação na área da saúde, com a participação dos médicos 
Deputado Ricardo Duarte, Presidente da Comissão de Saúde; 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso representante na Mesa, e 
Deputado Chico Simões. 

Acho que V. Exa., Deputado Carlos Pimenta, expôs muito bem essa 
questão. Sem nenhum desmerecimento, abordo a questão da 
educação, não apenas por ser professor, mas por termos ficado 
devendo, no final do ano, o plano de carreira dos professores, que já 
estava votado em 1 o turno. 

Numa seqüência lógica, tanto o plano da educação quanto o da 
saúde têm de vir com a agilidade necessária. Ao estabelecer uma 
ordem de negociação, teríamos três aspectos fundamentais: o plano 
da educação, o da saúde e o estatuto da Polícia Militar, há muito 
reclamado e urgente, pois trata-se da questão da segurança pública. 

O Deputado Biel Rocha está me lembrando de que ficamos, na PEC 
n° 48, com uma dívida para com os fiscais, ontem negociada com o 
Governo. Na última sessão, os fiscais saíram um pouco insatisfeitos 
com a aprovação da PEC no 48, porque perderam o chamado 
qüinqüênio cheio. Aliás, era a única categoria que permanecia com o 
qüinqüênio cheio. Tivemos de buscar uma solução para que eles não 
tivessem seus salários diminuídos, visto que a gratificação é quase 
90% do salário. Se o qüinqüênio não incide ali, a perda é muito 
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grande. 

Ontem, até para que os Deputados tenham ciência disso e para que 
se torne público, fizemos um acordo com o Subsecretário de 
Planejamento, Dr. Luiz Arnaldo, e o caso dos fiscais será resolvido. 
Não da forma como gostariam, que seria emenda na PEC no 48, mas 
o Governo garantiu que, de alguma forma, o problema será resolvido, 
junto com o SINDIFISCO. Os fiscais não terão perda daquilo que 
recebem hoje. Os atuais fiscais terão benefícios incorporados, como 
vantagem pessoal ou como outra forma a ser vista, à massa salarial, 
garantia de que permanecerão com o atual salário, não na forma do 
qüinqüênio cheio, que todos os servidores perderam, mas de alguma 
outra forma. Essa garantia foi dada ontem pelo Governo. Fiz essa 
reunião juntamente com o Secretário Adjunto e o SINDIFISCO e por 
isso gostaria de dar testemunho desse acordo, para que, pela PEC n° 
48, os atuais servidores nada percam. Esse foi um importante acordo, 
muito bem lembrado pelo Deputado Biel Rocha. Gostaria de 
tranqüilizar os fiscais e falar da importância da fiscalização no serviço 
público. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado Rogério Correia, saúdo V. Exa., que demonstra o mesmo 
vigor e entusiasmo nas questões relacionadas ao funcionalismo 
público. 

Gostaria de fazer coro com a manifestação de V. Exa. e, 
particularmente, com o Deputado Paulo Piau, o qual tive o prazer de 
ter como Presidente da Comissão de Educação. Por ocasião da 
remessa do plano de carreira da educação, assumiu o Deputado 
Paulo Piau sua relataria, com um esforço incansável, buscando 
também, com o apoio de V. Exa., várias discussões e audiências 
públicas, a fim de aperfeiçoar o plano à altura do servidor da 
educação. No dia da leitura da relataria estava presente, como V. Exa. 
também estava. Naquele dia, foi solicitado pelo Governo que os 
trabalhos não prosseguissem, assumindo o compromisso de remeter 
a esta Casa o plano de carreira dos servidores da educação. 

Desejo, neste momento, testemunhar de viva voz o trabalho 
incansável do nosso Presidente à época, o Deputado Paulo Piau. 

Quando reassumimos o nosso mandato, com V. Exa. e os 
Deputados Adalclever Lopes e Paulo Piau irmanados nesse 
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sentimento, começamos a cobrar as mudanças do Governo, tendo 
em vista o seu compromisso de remeter os planos de carreira para. 
esta Casa. No dia 22 de maio, o Governo apresentou essa.s 
propostas, ratificando esse compromisso. 

Apóio V. Exa. e todos os Deputados nessa questão dos planos de 
carreira do funcionalismo público, dos servidores da educação, da. 
saúde etc. É impossível que o servidor não tenha o seu plano de 
carreira. Discutimos muito para que os funcionários do IMA tivessem 
um plano de carreira. Na época, não discutimos a questão dos 
salários, buscávamos uma estrutura para o funcionalismo do IMA. 
Infelizmente não conseguimos. 

Trata-se de uma reflexão profunda. Mas fiquei muito animado ao 
ouvir as palavras do próprio Governador, na primeira audiência. 
pública no Palácio da Liberdade, ao assumir com os servidores, 
particularmente os da educação, compromisso relativo a esses 
planos. Acredito na retidão de caráter do Governador Aécio Neves, 
que tem conduzido os destinos de Minas Gerais. 

Já apresentamos, nas Comissões de Administração Pública e de 
Educação, requerimento para que haja discussão, antes mesmo da. 
remessa desses planos, ou seja, do anteprojeto, para que os 
Deputados da área da saúde, da agricultura, da educação tenham 
conhecimento das matérias que serão apresentadas nesta Casa. 
Discutiremos com os servidores, com representantes de classe etc. 
Será um projeto robusto, de que os servidores mineiros terão orgulho. 

Quero enaltecer e agradecer ao relator, Deputado Bonifácio Mourão, 
por acatar a Emenda no 4, de nossa autoria, originária "ipsis litteris" da 
nossa PEC no 1, protocolada no dia 28/2/2003, que assegura ao 
servidor o direito de não retornar às suas atividades depois de vários 
anos aposentado. Estamos corrigindo um erro do próprio Estado. Se o 
Estado foi inerte, se houve erro de interpretação da legislação quanto 
à aposentadoria proporcional. Precisaremos, com certeza, remendar 
uma situação que está errada há muito tempo. A PEC n° 1 é 
exatamente a Emenda no 4, que foi introduzida no texto da PEC no 48. 

Com essa proposta de emenda à Constituição, Deputado Rogério 
Correia, estamos resolvendo a situação de aproximadamente 8 ou 9 
mil servidores, que tiveram o seu processo de aposentadoria 
proporcional revisto pelo Tribunal de Contas e estão sendo obrigados 
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a voltar à atividade. 

Avançamos muito, é verdade. Essas discussões foram importantes, 
com a condução serena, correta e transparente do nosso Presidente, 
Deputado Mauri Torres. Acho que no segundo semestre teremos um 
compromisso muito maior com a cobrança dos planos de carreira. 
Com certeza, teremos que mergulhar em todos os setores, em todas 
as classes, para resgatar, acima de tudo, a figura do servidor público. 

Então quero enaltecer mais uma vez o trabalho brilhante de todos os 
Deputados que, com sugestões, propostas e emendas, procuraram 
resgatar os direitos de todos. 

Para arrematar, enalteço o trabalho do Tribunal de Contas, que 
também contribuiu para o aperfeiçoamento de nossa emenda que 
modificou os arts. 111 e 112 do ADCT. Parabéns a V. Exa. Estaremos 
vigilantes, mas tenho certeza de que o Governador não nos 
decepcionará. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro 
Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco PT -PCdoB, quero 
cumprimentá-lo publicamente pelo seu E?mpenho durante todo esse 
tempo, discutindo profunda e permanentemente os projetos enviados 
pelo Governador Aécio Neves, juntamente com todo o nosso bloco. 
Também os Deputados da base do Governo têm contribuído para 
essa discussão, assim como nossos companheiros e companheiras 
servidores públicos. De fato, esta Casa cumpriu seu papel, e os 
próprios Deputados da base governista já relataram que houve 
avanço nos projetos apresentados. 

Também aproveito esta oportunidade para reafirmar que é preciso 
que o trabalho continue dando frutos e que o Governo envie para cá 
os projetos de cargos e salários. Caso contrário, estaremos frustrando 
os servidores que têm confiado em nossas palavras. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva fez uma observação importante. Gostaríamos de 
ver esses projetos antes de seu protocolo, ou seja, os anteprojetos. 

Além disso, publicamente apelo à Secretária de Educação, Profa. 
Vanessa Guimarães. Estive com ela na Comissão de Educação e sei, 
pelo seu currículo, que ela pertence à nossa categoria e que fez 
carreira no magistério. Mas, infelizmente, vários sindicalistas têm 
reclamado do tratamento recebido nessa secretaria, quando tentam 
dialogar com a Secretária. Entendemos que seu papel, como 
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profissional da educação, além de representar o Governador do 
Estado, é o de dialogar e acolher os nossos sindicalistas. Conheci-a 
na Comissão de Educação e a respeito. É justamente por isso que lhe 
faço este apelo, pedindo-lhe que pense no assunto e dê melhor 
tratamento aos nossos representantes. Eles também merecem 
respeito e acolhida, como esta Casa defende, para que sejamos 
vitoriosos coletivamente. Não podemos permitir, de forma alguma, que 
pessoas que merecem o respeito de nossa categoria tratem nossos 
representantes com discriminação. 

Acredito que essa não seja a orientação do Governo e espero que 
isso não continue acontecendo. É por isso que estou fazendo um 
apelo diretamente à Secretária. Se esse tratamento se repetir, 
faremos uma denúncia pública. Por enquanto, estamos fazendo 
apenas um apelo público. No dia em que votamos favoravelmente à 
PEC no 48, ficamos tristes com o relato dos sindicalistas. Já 
conversamos com vários Deputados, e acredito que esse problema 
será corrigido. Entendo que os projetos deveriam ser discutidos antes 
de virem para esta Casa, e que o canal é esse. São a Secretária, 
representante do Governador, e os sindicatos, que representam 
nossas categorias, que terão que fazer isso. Seria interessante até 
que estivessem presentes também alguns representantes desta Casa. 
De qualquer forma, estaremos abertos a uma ampla discussão sobre 
o plano de cargos e salários, com os funcionários. Teremos avançado 
muito mais no diálogo se ele começar antes de os projetos virem para 
cá. 

Em nome da nossa bancada, agradeço o papel desempenhado pelo 
Deputado Rogério Correia, que discutiu profundamente com nosso 
bloco, com nossa Bancada, para que tivéssemos unidade na ação, 
mesmo nas divergências, e obtivéssemos o que representa avanço 
para os servidores em Minas Gerais. 
o Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza, 

nossa Vice-Líder junto com Jô Moraes, do Bloco PT-PCdoB. 
Aproveito, Tereza, para falar da importância - sem tirar o mérito das 
outras bancadas- que a Bancada PT e o Bloco PT-PCdoB tiveram na 
discussão dessa reforma. Julgo que conseguimos alterar 
substancialmente os interesses do Governo Aécio Neves, que eram, 
como disse no início, a quebra tanto da estabilidade no serviço público 
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quanto do Regime Jurídico Único. Revertemos isso junto com os 
servidores públicos, que lutaram muito para que a essência do projeto 
fosse modificado. 

Nós, da Oposição, assim agimos para negociar, alterando a 
substância das propostas, fazendo com que o serviço público 
mantivesse sua estabilidade e seu Regime Jurídico Único. Acho que 
toda a bancada contribuiu para isso. Na votação de todos os projetos, 
nas Comissões de Administração Pública, do Trabalho, de Educação, 
de Saúde e de Fiscalização Financeira, todos os nossos Deputados 
agiram de maneira coesa. Essa unidade do nosso bloco foi muito 
importante para a conquista de posições importantes. 

Saúdo também todos os sindicalistas e servidores, na pessoa do 
Renato e da Abadia, que estão presentes, pelo trabalho incessante 
que tiveram e por entenderem que era necessário e importante que 
nós, no bojo da negociação, modificássemos a reforma. 

Há gente que não quer reformar nada, quer que as coisas se 
mantenham como estão, são pessoas conservadoras. Unem-se aos 
Juízes que não querem alteração de nada, não querem reforma 
nenhuma, são pseudo-radicais, são conservadores. Esses, nós 
repudiamos porque não avançam e não criam, como o Governo Lula, 
as condições para um Brasil melhor, para que o socialismo triunfe. 
São pseudo-radicais, acabam se unindo aos latifundiários e aos 
conservadores para manter as coisas como estão. Não podemos 
contar com eles. Avançar na construção do socialismo significa, 
também, lutar e resistir em todas as trincheiras, aí incluído o 
parlamento. Foi o que fizemos. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, Rogério. 
Quero deixar nosso testemunho à unidade dessa bancada, 
principalmente sob a liderança do companheiro Rogério Correia, que 
soube muito bem conduzir essas negociações, juntamente com as 
lideranças sindicais. Nada fizemos sem discutir com os verdadeiros 
representantes dos trabalhadores, aqueles que têm posição definida, 
para saber qual é o Estado que queremos. 

Lógico que uma coisa é o que o sindicato e o que nosso Partido 
desejam, mas optamos por participar do processo democrático, do 
Poder Legislativo, e aqui temos limites. Dentro dos nossos limites, 
mas cumprindo com rigor nossa função, as Bancadas do PT e do 
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PCdoB conseguiram avançar junto com a bancada da Situação, 
impondo as mudanças necessárias para que os servidores tenham um 
mínimo de tranqüilidade para exercer sua função, e o Estado dê uma 
resposta à sociedade mineira, não ideal, mas com certeza, deixando 
que o debate continue. 

No segundo semestre, vamos cobrar também melhores salários e 
plano de carreira para todas as categorias. 

Deputado Rogério Correia, fomos muito bem conduzidos pela sua 
liderança. De maneira equilibrada e firme, construímos o que aí está. 
Se não é o ideal, podemos dizer com tranqüilidade que cumprimos 
nosso papel. A reforma concede-nos instrumentos para cobrar mais e 
construir o Estado que V. Exa. deseja, que nosso partido deseja, que 
o PCdoB deseja e que as pessoas realmente de esquerda desejam. 
Quando se chega muito para a esquerda acaba-se aproximando da 
direita. Aí fica complicado. Queremos continuar no nosso caminho e 
construir o Estado e o País que desejamos. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões, 
Líder da Oposição, que tem tido brilhante .atuação em nossa bancada. 

Concluo minha fala, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas e servidores públicos que nos acompanham, 
encaminhando a aprovação dos projetos da pauta, todos com os 
substitutivos que construímos conjuntamente e a aprovação dos 
planos de carreira que ainda virão. As conquistas começaram com as 
ações que, juntos, empreendemos. 

Parabenizo os servidores públicos e os sindicatos pela mobilização 
que fizeram durante todo este semestre e pela que certamente farão, 
mais intensa ainda, pela aprovação do plano de carreira. Parabéns 
para vocês. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Voltamos à tribuna neste instante 
para dar seqüência à discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no 48/2003, que, a nosso ver, tem importância 
fundamental para as relações do Estado de Minas Gerais. 

Em primeiro lugar, deixamos clara a posição do PDT de, tanto na 
sua diretriz nacional quanto na estadual, trabalhar na linha de 
valorização de um Estado que seja suficientemente forte e atuante 
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para melhorar a qualidade de vida de seus 'habitantes. 

Especificamente na avaliação da PEC no 48, é importante que a 
sociedade mineira perceba a grande contribuição dada pela 
Assembléia de Minas. Na verdade, a proposta encaminhada a esta 
Casa pelo Governador do Estado, na Mensagem no 49/2003, trazia a 
intenção de alterar 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 também dos 
incisos I e 11 do art. 290, além de tratar da revogação dos incisos I, 11, 
111, IV e VI do art. 31, dos§§ 1°, 2° e 3° do art. 32, além de acrescentar 
o inciso V ao § 11 do art. 14 e parágrafo único do art. 32 da 
Constituição do Estado e acrescentar os arts. 113 e 117 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Na verdade, devido a sua 
abrangência, essa PEC logo de início mobilizou não apenas os 
Deputados desta Casa, mas também os servidores do Estado e, num 
sentido mais amplo, a sociedade em geral. Em um primeiro instante, 
os partidos políticos, por meio de suas lideranças e de suas bancadas, 
buscaram o amparo legal junto a suas respectivas assessorias e, na 
Comissão Especial designada para avaliação do mérito dessa PEC, 
houve um trabalho intenso que terminou permitindo ao relator da 
matéria, nobre Deputado Bonifácio Mourão, a elaboração do 
Substitutivo no 1 , já apreciado no 1 o turno dessa votação. 

Creio que cinco aspectos foram fundamentais para que esta Casa 
tivesse obtido, no 1 o turno, uma votação quase unânime, já que 
apenas a Deputada Jô Moraes não votou favoravelmente à PEC no 
48. Acredito que no 2° turno poderemos ter o apoio da nobre 
Deputada. 

O PDT tem demonstrado e defendido, no nível nacional, uma 
posição muito clara de fortalecimento do Estado nacional. Nosso 
Presidente, Brizola, posicionou-se firmemente no princípio de que é 
fundamental para nosso País a consolidação de nossas 
representações funcionais, já que acreditamos que o servidor público 
é o elemento fundamental, com sua qualificação, para dar a 
visibilidade de que a sociedade precisa para entender os 
investimentos realizados pelo Estado na remuneração do seu pessoal, 
notadamente Executivo, Judiciário e Legislativo. 

Esta Casa, tantas vezes incompreendida, é o local em que, de 
braços abertos, cada um dos Deputados recebe as sugestões 

"----0----.1 
/ 



---

1540 
emanadas do nosso povo e, pelo instrumento das emendas, pelo 
instrumento do voto nas comissões temáticas e no Plenário, consegue 
transformar e moldar os projetos oriundos do Executivo, adequando~ 
os à vontade popular. 

Portanto, é muito significativo que vivamos, neste momento, uma 
visão ampla, uma visão patriótica do Estado conforme entendemos. 
Esta não é uma proposta a ser aplicada apenas a um eventual 
Governador, no Palácio da Liberdade, mas uma proposta bastante 
clara, delegando a gerações futuras dos mineiros a certeza e o 
respeito no fortalecimento da nossa ação estadual. 

Assim é que questões fundamentais como a estabilidade do servidor 
público e o respeito ao concurso público como porta para o ingresso 
na carreira profissional, garantias advindas da nossa Constituição de 
1988, aqui são perfeitamente resguardadas e mantidas. 

As conquistas dos servidores, referentes ao seu tratamento 
funcional, incorporação e gratificação representadas por biênios, 
qüinqüênios, trintenários e férias-prêmio também ficam totalmente 
asseguradas, com a inovação, inclusive, de podermos garantir, 
àqueles que detenham cargo em comissão declarado de livre 
nomeação e exoneração ou de função pública não estável, a 
conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 28/2/2004 e 
ainda não gozadas, a título de indenização por exoneração. 

Essa é a posição manifestada pelo PDT, desde a chegada da PEC 
nesta Casa. Aqui tivemos a voz muito clara do Deputado Carlos 
Pimenta, que mostrou a sua preocupação com o setor da saúde. Se 
há garantia da proposta de encaminhamento, até o final deste ano, 
dos planos de carreira, é fundamental que, junto com o tratamento 
dado aos trabalhadores da educação, visando à correção da distorção 
do plano com a expectativa da votação encaminhada pelo ex~ 
Governador Itamar Franco, aprovemos a proposta para os servidores 
da área da saúde. A HEMOMINAS tem dado o exemplo de que 
podemos ter um serviço público de excelência, como referência 
nacional. Ali é aportado um recurso mínimo para o seu funcionamento 
operacional. 

Se tratarmos de forma igualitária a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED-, a HEMOMINAS e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a 
FHEMIG, muito em breve poderemos ter dos mineiros o respeito pela 
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saúde pública e, quem sabe, o grande plano de saúde dos 170 
milhões de brasileiros, que é o SUS, encontre mais uma ferramenta 
para o seu fortalecimento, o que é desejo e vontade de todos os 
mineiros. 

Entendo também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a fala do 
nosso companheiro do PDT, Doutor Ronaldo, ao externar sua 
preocupação com todos os servidores relacionados à área da 
educação, e muito particularmente com as Diretoras das escolas 
estaduais, manifesta o seu reconhecimento por aquelas pessoas que 
ocupam, durante algum tempo, cargo de mando no setor público e 
que precisam ter, ao longo de sua carreira, um mecanismo de 
estímulo profissional permanente e persistente. É nesse caminho que 
entendemos que a figura da apostila, garantida para os atuais 
servidores, possa encontrar, na ferramenta da avaliação de 
desempenho, um instrumento que permita aos novos servidores 
públicos terem sempre motivação para desempenhar sua função de 
comando. 

O nosso querido Deputado Sargento Rodrigues também manifestou 
a sua preocupação ao incluir, na discussão temática, o mesmo 
tratamento para servidores civis e militares, garantindo também às 
policiais militares, aqui incorporados conforme redação do vencido em 
1 o turno, aplicando-se o disposto nos §§ 1 o a 7° do art. 31 e nos §§ 4° 
a 7° do art. 36 da Constituição, e os incisos VI, VIl, XII, XVII, XVIII e 
XIX do art. 7° da Constituição da República. Entendo que essa 
valorização dada ao nosso servidor traz, no bojo dessas modificações 
feitas pela Assembléia de Minas, uma visão bastante clara de que 
este Plenário está comprometido com a valorização do servidor do 
Estado. 

Também quero destacar a participação do nosso companheiro de 
bancada, Deputado Alencar da Silveira Jr., que neste minuto final da 
discussão de 2° turno estava acompanhando, juntamente com o nosso 
relator, Deputado Bonifácio Mourão, outras modificações no texto para 
que possamos dar maior eficácia à avaliação do servidor público 
estadual. Assim é que, na PEC, conforme a redação do vencido em 1° 
turno, o art. 115 garante a contagem em dobro das férias-prêmio não 
gozadas, para fins de concessão de aposentadoria, e das férias-
prêmio adquiridas até a data da publicação da PEC no 20, de 15 de 
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dezembro de 1998, para fins de percepÇão de adicionais por 
tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao servidor que tenha 
cumprido os requisitos para obtenção de tais benefícios. 

Concluindo, quero dizer que o PDT se sente extremamente 
gratificado por ter participado da discussão de uma PEC e ajudado a 
construir um substitutivo de tão alto nível. Entendemos que é muito 
importante a participação desta Casa, por intermédio dos Deputados, 
porque é aqui que se moldam as idéias para a produção do 
documento final. 

O trabalho gratificante das Lideranças que apóiam o Governo, das 
Lideranças de oposição busca, junto às lideranças sindicais, 
lideranças legítimas dos servidores estaduais, o consenso. Essa é, na 
verdade, a grande contribuição da Assembléia para o nosso Estado: 
encaminhar a discussão de tema tão polêmico, tão abrangente para 
que, no momento do fechamento de proposta, alcancemos o 
consenso. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Nobre Deputado 
Sebastião Helvécio, rapidamente, quero cumprimentá-lo pelo seu 
pronunciamento. Acho que as suas palavras resumem bem a posição 
do nosso partido, uma posição clara, uma posição de predisposição 
ao diálogo. Isso acontece também na esfera federal, quando o PDT 
expõe a sua posição, por seus Deputados, de não aceitar a taxação 
dos inativos e de ser contra alguns pontos das reformas que ocorrem 
no âmbito federal. 

Também aqui tivemos oportunidade de participar de diversas 
comissões. Então, além de a sua palavra ser firme, ela traz 
tranqüilidade para nos sentarmos sempre com as verdadeiras 
representações do funcionalismo, as pessoas que estão aqui 
diuturnamente, que acompanham as comissões, e não com pessoas 
que vêm marcar presença insurgindo-se contra Deputados, como 
ocorreu há pouco com o Deputado Rogério Correia. Ele é uma pessoa 
que nunca abandonou o diálogo, a defesa sistemática do 
funcionalismo no nosso Estado, sempre com uma posição firme. 
Tivemos, há pouco, um lamentável episódio. Pessoas estranhas ao 
movimento sindical, ao movimento de defesa dos funcionários 
insurgiram-se contra o companheiro Rogério Correia, de uma forma 
grosseira e deselegante. Os verdadeiros representantes do sindicato 
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estão do outro lado. São eles que acompanham o movimento das 
bancadas, das comissões, que discutem e não aceitam quando o 
funcionalismo é lesado. O que ocorreu há pouco foi uma exceção à 
regra. Aquelas são pessoas que nunca vieram ao Plenário, que 
defendem outras posições e que o agrediram violentamente. Sinto-me 
no dever de fazer a defesa do Deputado Rogério Correia, de quem 
tenho tido a honra de ser companheiro por cinco anos consecutivos, 
no mandato anterior e neste. Ele tem conduzido com muita firmeza e 
com muita sabedoria a posição da Bancada do PT. O PDT é um 
partido predisposto ao diálogo e esperamos ampliar o nosso contato, 
na Liderança de V. Exa., com os Deputados Doutor Ronaldo, Alencar 
da Silveira Jr. e Sargento Rodrigues. O PDT, se Deus quiser, 
continuará sendo esse partido aberto e sempre em defesa dos 
interesses maiores e dos trabalhadores do nosso Estado. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço a participação do nobre 
Deputado Carlos Pimenta. Realmente, V. Exa. toca em um ponto que 
todos nós, que tivemos as nossas origens políticas ainda à época do 
bipartidarismo, com o MDB de um lado e a ARENA do outro, 
conhecemos. O MDB, naquele instante, foi o grande acolhedor de 
todos os que estão acostumados ao embate democrático, ao embate 
das idéias. 

Quando percebemos algum movimento de força, algum pensador 
que acredita que sua idéia será colocada, não pelo cotejo das 
palavras, mas pelo jogo da força, lembramos exatamente daquela 
época autoritária, em que se tentava calar a voz dos verdadeiros 
democratas por intermédio da força. A prática tem demonstrado a 
todos que o embate democrático das idéias é o verdadeiro caminho 
para que possamos construir um País, uma nação mais justa, fraterna 
e igualitária. 

Ao terminar minha intervenção, quero, mais uma vez, Sr. Presidente, 
destacar a preocupação com nossa proteção social. Discutimos 
ontem, nesta Casa, dois projetos que mostram exatamente essa 
pluralidade da proteção social. Um deles tratou do IPSEMG, órgão 
que todos nós aprendemos a respeitar ao longo da nossa vida pública 
e do nosso exercício parlamentar, e que nosso querido Governador 
Itamar Franco, no seu último mandato como Governador, pôde 
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~xp~n~ir, _criar, as condições para seu fortaleci~ento .e 
rntenonzaçao. E uma vertente importante da proteçao socral e, 
naquele momento, esta Casa pôde votar o reordenamento d~ 
IPSEMG, num sentido bastante claro de que essa construção devera 
ser feita a cada dia deste mandato parlamentar. 

E, também ontem, votamos outro projeto da maior relevância, que 
prevê a criação dos Agentes Penitenciários, uma outra vertente da 
proteção social que marca a preocupação que todos temos com nossa 
sociedade. 

Vejo o nosso relator, Deputado Bonifácio Mourão, retornando ao 
Plenário, e entendo que já tenha sido complementada sua idéia para 
votação final. Agradeço a oportunidade de ter encaminhado a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 48, na certeza de que a 
aprovaremos. 

Não vejo a Deputada Jô Moraes, com quem queria fazer um debate 
ideológico sobre a visão do Estado, para que pudesse nos 
acompanhar neste raciocínio e aprovar também a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 48, o que possibilitaria aprovação unânime. 
A Jô, tenho certeza, conhece a importância do planejamento, que 
nasceu com a primeira visão na famosa Cooperativa de Distribuição 
de Eletricidade, e, depois, a GOSPLAN nos ensinou a todos os 
instrumentos de planejamento. Na América Latina, a presença de 
Carlos Matus traz essa noção de maneira muito forte. Gostaria de 
debater com a Deputada Jô Moraes sobre isso, mas ficará para outra 
oportunidade. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
"não". A fim de proceder à votação por meio eletrônico a Presidência 
sol.icita aos Deputados que ainda não registraram su~ presença no 
parnel que o façam neste momento. Em votação, a proposta, salvo 
emendas. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Ouintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
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Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas- Wanderley Ávila- Zé Maia. 

- Registra "não" a seguinte Deputada: 
Jô Moraes. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 60 Deputados. Votou "não" 1 

Deputada, totalizando 61 votos. Está, portanto, aprovada a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 48/2003, salvo emendas. Em votação, 
as Emendas nos 1 a 6. 

-Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
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Prado - Zé Maia. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados. Não houve voto 

contrário. Estão aprovadas as Emendas nos 1 a 6 à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 48/2003, ficando, portanto, aprovada, em 2° 
turno, a Proposta de Emenda à Constituição no 48/20~3 na ~or~a do 
vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 6. A Com1ssao de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 26/2003, 
do Governador do Estado, que disciplina a perda de cargo públic~ 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, autárqui~a _e 
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. A Com1ssao 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno com a Emenda n° 1 , que apresenta. E~ 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, a Deputada Mana 
Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Essa era a mais grave de todas as 
propostas protocoladas, conforme já registrei nesta Casa. No projeto 
original, o servidor público poderia ser demitido com apenas duas 
avaliações semestrais e sem processo administrativo. Isso, num 
contexto em que as políticas públicas do Estado foram, por muitos 
anos, sucateadas, sobretudo os setores de educação e saúde. Nas 
escolas faltam merenda, carteira, giz e computador; na saúde, falta o 
mínimo de estrutura necessária, e o servidor público foi apontado 
como o único responsável por essa situação. 

É importante registrar que o projeto não será votado em sua forma 
original; votaremos o substitutivo, que coloca tudo nos devidos 
lugares. A avaliação será um item do processo administrativo, como 
está, hoje, no estatuto do servidor público. Logo, o processo 
administrativo ocorrerá se houver motivo grave, assegurada defesa ao 
servidor. Se a acusação persistir, haverá outra comissão, com 
participação do sindicato, para reavaliar o caso. Então, de fato, o 
projeto, em sua forma original, foi descaracterizado. 

Além da questão estrutural física, temos que discutir a situação 
pedagógica no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais. Para isso, 
apresentaremos requerimentos na Comissão de Educação a fim de 

-
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discutirmos a necessidade da volta do ensino médio 
profissionalizante, que foi extinto devido à má qualidade. Ora, se 
estamos com dor de cabeça, não devemos cortar a cabeça, mas 
tomar remédio. Logo, temos que reavaliar o ensino profissionalizante, 
e não extingui-lo, como aconteceu em gestões anteriores. Há enorme 
pressão de jovens que terminam o ensino médio, fazem vestibular 
para faculdades particulares e, quando aprovados, pressionam boa 
parte dos Deputados em busca de bolsas de estudo. 

Felizmente, Deputado Domingos Sávio, há universidade em Betim e 
Divinópolis, mas, em muitos casos, além de pagar o estudo, também 
precisam arcar com o transporte. Portanto, é preciso fazer uma ampla 
discussão sobre a volta do ensino médio profissionalizante e os 
critérios de ingresso na universidade pública. 

Precisamos fazer uma ampla discussão sobre a política pedagógica 
das escolas. Os alunos saem, da sa série até o ensino médio, quase 
que analfabetos, não por culpa deles, mas por não haver investimento 
na formação do profissional nem nas condições mínimas necessárias 
para os alunos estudarem. As vagas no ensino médio e no 
fundamental não são suficientes. É· preciso haver, além da 
universalidade, qualidade na escola pública. 

A partir dessa situação, amplamente discutida, busquemos contribuir 
para com o Estado de Minas Gerais, sobretudo com o nosso País. A 
Comissão de Educação e a Comissão Especial da UEMG, juntas na 
luta para levar subsídios aos Governos Estadual, Federal e ao 
Ministro da Educação, Christovam Buarque, têm discutido com 
profundidade as questões nacionais. É impossível qualquer país 
avançar economicamente se não houver investimentos na educação, 
na saúde e nas políticas públicas. Esse é o nosso papel. 

Que esse projeto, que poderia significar agora um grande marco 
negativo na história do servidor público, possa, ao contrário, ser o 
início de um grande debate capaz de mudar as políticas públicas no 
nosso Estado. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputada 
Maria Tereza Lara. Aproveito da sua generosidade de me conceder 
este aparte, para que não tenha que fazer uso da palavra como 
relator, que era nossa intenção. 

Neste instante, além de cumprimentá-la por seu pronunciamento, 
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testemunhar um rico momento de democracia nesta Casa. De fato 0 que a Deputada disse em seu pronunciamento ocorreu. ' 
Num primeiro momento, havia apreensão quanto a esse projeto 

representar prejuízo para o servidor público, risco de demissão n~10 
refletida. No entanto, graças a um debate sincero e à flexibilidade 
encontrada por parte do Governo e do Prof. Anastasia, que por Várias 
vezes esteve aqui a nosso convite, fizemos uma audiência pública em 
que as lideranças dos servidores manifestaram suas sugestões, as 
Deputados da Situação, da base do Governo e os da Oposição 
dialogaram, debateram entre si. 

Tivemos oportunidade de elaborar um substitutivo, do qual fui 
relator, que faz justamente essas modificações que a Deputada 
comenta e que são extremamente positivas. Destaco esta: o servidor 
avaliado com desempenho insatisfatório ter direito, porque colocamos 
como obrigação do Governo, a ser submetido a treinamento, a 
requalificação profissional, antes que possa enfrentar nova avaliação. 
Essa avaliação passou a ser anual. Além disso, o critério de 
insuficiência era considerado com 60% do desempenho e foi reduzido 
para 50%, a fim de não expor o servidor ao risco de estar sempre à 
mercê de uma avaliação negativa. Também a participação dos 
próprios servidores na comissão de avaliação dará a tranqüilidade de 
um processo justo, transparente, sem risco de perseguição. 

Portanto, com a presença da Oposição, da Situação e, 
principalmente, dos servidores, tivemos a alegria de poder concluir 
com o substitutivo que garante os direitos dos servidores e também a 
melhoria da qualidade do serviço público. É essa a intenção do 
projeto. 

Aproveitamos ainda, como relator, para pedir que, no 2° turno, de 
maneira unificada, aprovemos esse projeto. Posteriormente, mais do 
que isso, como a Deputada Maria Tereza Lara colocou, nas 
lembraremos das políticas públicas de investimentos na educação, na 
saúde, de requalificação profissional, para a melhoria da qualidade do 
serviço público e das condições de trabalho dos servidores. Muito 
obrigado, Deputada. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço ao nobre colega. 
Encerrando, gostaria de enaltecer, mais uma vez, o papel fundamental 
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dos sindicatos: Sind-Saúde, Sind-UTE e todos os outros 
sindicatos que, de maneira séria, acompanharam e ajudaram para que 
isso acontecesse. 

Que no segundo semestre continuemos esse trabalho integrado 
para que Minas Gerais, que em anos anteriores despontou como 
possuidora da melhor educação do Brasil, volte a ser referência 
nacional e até mundial na educação. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz 
Fernando Faria- Luiz Humberto Carneiro- 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 -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar no 
26/2003, salvo emenda. Em votação, a Emenda no 1. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
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Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valdares - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro - 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 - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wandeley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovada a Emenda no 1 ao Projeto de Lei 
Complementar no 26/2003, ficando, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei Complementar no 26/2003 na forma do vencido em 1 o 
turno, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 27/2003, 
do Governador do Estado, que institui o Afastamento Voluntário 
Incentivado - AVI - no âmbito da administração pública estadual direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. 
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz 
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Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - 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 
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovado o projeto. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei Complementar no 27/2003 na forma do vencido 
em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 28/2003, 
do Governador do Estado, que disciplina o regime de emprego público 
do pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo do Estado e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, vou ser breve, mas não poderia deixar de 
encaminhar favoravelmente à aprovação desse projeto, com uma 
pequena ressalva. O Projeto de Lei Complementar no 28/2003 
disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. Fizemos uma solicitação ao 
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e aos demais 
Deputados, porque o referido projeto não incluía a função de Policial 
Militar ou de Bombeiro Militar como essenciais para o Estado. Esse 
alerta foi feito com antecedência e nossa sugestão foi acatada por 
aquele líder que a levou à Comissão de Administração Pública. Ao 
expedir seu parecer para o 2° turno, a Comissão acatou essa emenda. 
Assim, a Emenda n° 1 passou a incluir, em seu art. 3°, inciso V, as 
funções de Policial Militar e de Bombeiro Militar do Estado de Minas 
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Gerais como carreiras essenciais. Conseguimos fazer esse reparo 
em tempo e agradecemos o empenho do líder do Governo e a 
compreensão dos companheiros da Comissão de Administração 
Pública. 

Eram essas as nossas considerações. Encaminhamos 
favoravelmente à aprovação do projeto e da Emenda no 1, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação o projeto, salvo emenda. 
- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz 
Fernando Faria- Luiz Humberto Carneiro- 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 -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar no 
28/2003, salvo emenda. Em votação, a Emenda n° 1 . 

- Registram "sim" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
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Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -' Lúcia Pacífico - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - 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 -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovada a Emenda no 1 ao Projeto de Lei 
Complementar no 28/2003, ficando, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2003 na forma do vencido em 1 o 
turno, com a Emenda o 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 668/2003, do 
Governador do Estado, que institui o programa Primeiro Emprego no 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta, ficando prejudicadas as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1 , da Comissão do Trabalho, e pela rejeição das 
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça. Com a aprovação do 
Substitutivo no 1 , ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, não pretendo utilizar todo o tempo disponível, mas 
considero fundamental, como todos os Deputados e Deputadas têm 
feito nesta convocação extraordinária, discutirmos com absoluta 
transparência, com argumentos, informando o povo de Minas Gerais 
do conteúdo dos projetos enviados, emendados e aprovados por esta 
Casa. 

Neste momento de discussão do projeto encaminhado pelo 
Governador, denominado Primeiro Emprego, sinto-me na obrigação 
de levantar alguns questionamentos que foram objeto de reflexão na 
audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho, Previdência e 
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Em primeiro lugar, o conjunto do projeto encaminhado pela 
Governador Aécio Neves centra-se numa política de incentivo aa 
estágio remunerado. Essa é a primeira questão que temos de deixar 
clara ao votarmos esse projeto, em que pese às boas intenções da 
Secretário, Deputado João Leite. Tenho certeza de que a intenção e a 
perspectiva do Secretário João Leite é estimular e integrar várias 
ações que gerem o primeiro emprego em Minas Gerais. Tenha 
certeza disso por conhecê-lo. Mas o projeto de lei encaminhado pela 
Governador não trata de incentivos ao primeiro emprego, e sim aa 
primeiro estágio. É o programa do primeiro estágio em Minas Gerais, 
de incentivo, através do ressarcimento de 2/3 do custo do estagiária 
pelo ICMS. O projeto limita-se à contratação do estagiário e não da 
emprego formal. 

O Presidente Lula encaminhou ao Congresso o Programa Nacional 
do Primeiro Emprego - PNPE -, que torna disponível uma parcela de 
recursos federais para as empresas que contratarem formalmente a 
jovem. Não é um programa de primeiro estágio. 

O Bloco PT-PcdoB apresentou várias emendas e contou com a 
participação do Líder de Governo, do Deputados da base de Governo 
e de Deputado Célio Moreira, Presidente de comissão, para anular 
prejuízos que esse projeto poderia trazer. Se não discutirmos e 
aprovarmos as emendas do primeiro estágio, esse será o programa 
do primeiro estágio do jovem e do último emprego do adulto, porque 
este, certamente, será dispensado para a contratação de um 
estagiário. Esse é o ponto fundamental a observar. 

Trabalhei por dez anos na extinta MinasCaixa. Fui bancário e 
acompanho a luta da categoria. No setor bancário, mais de 54% da 
força de trabalho foi demitida nos últimos anos, sendo substituída por 
estagiários terceirizados. O setor de telefonia, após a privatização, 
segue o mesmo modelo. 

Imaginem nós, Deputados e Deputadas, utilizando recurso público 
para incentivar o desemprego e a substituição do trabalho formal pelo 
trabalho do estagiário. Isso não podemos fazer e, evidentemente, não 
vamos permitir. 

Acredito que talvez não fosse essa a intenção do Governador. A 
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Assembléia Legislativa existe exatamente para aperfeiçoar os 
projetos que chegam a esta Casa, e a base do Governo está 
concordando com as emendas. 

O projeto traz em si uma contradição básica. Coloca nas diretrizes a 
priorização dos jovens - é importante atentar para isso: jovens - em 
situação de risco social, em especial de regiões com menor IDH do 
Estado. Só que o incentivo é para o estágio. 

Pela lei federal, o estágio exige nível médio profissionalizante ou 
nível superior. Se, com o mapa de Minas Gerais na mão, 
compararmos as regiões com menor IDH ao nível de escolaridade 
média ou superior, vamos perceber que exatamente nas regiões com 
menor IDH há menor número de jovens cursando nível médio ou 
superior. Ou seja, o projeto de lei guarda uma contradição em si. 
Busca priorizar o jovem pobre, mas o instrumento leva a priorizar 
aquele que está cursando o ensino médio ou a faculdade. 

Temos a obrigação de corrigir essa falha do projeto de lei, embora, 
vale ressaltar, seja bem-intencionado. É um projeto inovador e 
importante. A modalidade de estágio é uma primeira oportunidade 
para o jovem. Não podemos ser irresponsáveis a ponto de, em função 
dessa falha, criticar todo o projeto. Pelo contrário. Temos de 
reconhecer a importância do estágio: é preparação para o processo 
de trabalho. Mas não podemos, de forma alguma, e não devemos 
estimular o estágio como forma de fazer precária a força de trabalho. 

Precisamos estipular nexos de integração entre o projeto estadual e 
o federal. Há um termo de cooperação técnica entre o Ministério do 
Trabalho e o Governo Aécio Neves, mas não podemos utilizar 
recursos federais para o emprego formal estimular o estágio 
remunerado. Nossa intenção é ampliar o escopo do projeto do 
Governador para o primeiro emprego formal do jovem, que, às vezes, 
não conclui o ensino médio exatamente por dificuldade financeira. 

Para isso gostaria de sensibilizar os Deputados. Imaginem os 
senhores aquele jovem de comunidade rural que não está no ensino 
médio porque está na lavoura, porque está na agricultura familiar. Por 
que não estimular o empreendedorismo jovem, a economia popular 
solidária jovem, eventualmente, o primeiro emprego formal do jovem, 
até para que tenha condições de retornar ao ensino médio? 

Tentaremos ampliar o escopo do projeto do Governador Aécio 
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Neves, reconhecendo que o projeto é um avanço, porque cria 
uma modalidade importante, o estágio remunerado. Milhares de 
jovens mineiros do ensino médio e do ensino superior serão 
beneficiados. Mas por que não, como fez o Presidente Lula, garantir a 
possibilidade a quem, com idade avançada, ainda está no ensino 
fundamental? Por que não garantir o emprego para o jovem de 16 ou 
17 anos que, pelos infortúnios, pelos desígnios da vida, ainda não 
chegou ao ensino médio e precisa daquela renda para sustentar-se e, 
às vezes, a própria família? 

Estamos cercando a possibilidade da substituição do emprego 
formal. Apresentamos emendas por meio da Comissão do Trabalho, 
garantindo que 3 meses antes e 12 meses depois não haja demissões 
nas empresas que contratarem o estagiário, limitando em até 20% o 
número de estagiários em relação ao conjunto total de empregados. 

Um representante da Delegacia Regional do Trabalho forneceu-nos 
um dado importante. Há empresas com dois empregados e com 20, 
50 estagiários. Não podemos estimular, com recurso público, essa 
substituição. Como disse, é o primeiro estágio e o último emprego do 
adulto desempregado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
André Quintão. Queremos fazer algumas ponderações às lúcidas 
palavras de V. Exa. Mas há outros dados com os quais tambérn 
precisamos trabalhar. V. Exa. conhece muito bem o Simples, editado 
no Governo anterior, cuja intenção era facilitar que todos os 
trabalhadores informais e as empresas que estavam na informalidade 
viessem para o trabalho formal, dando com isso garantia a muitos 
trabalhadores que estavam fora do mercado formal, para que viessern 
para a formalidade. Esse foi um dos projetos com intenção de 
estimular a contratação de mão-de-obra formal. 

Em Minas Gerais fizemos o Micro Geraes, que avançou muito, 
mesmo porque o Governo Federal sugeria bitributação, o que causava 
problemas. O Micro Geraes estimula a contratação, desonera a folha 
de pagamento e, mais do que isso, estimula a formação, a 
qualificação e a requalificação profissional com benefícios fiscais, com 
incentivo, com recursos do Gera Minas. Mas também não deu o 
resultado que esperávamos. 

Existe esse projeto do Presidente Lula que ainda está sendo 
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enviado para o Congresso Nacional, que ainda vai entrar na pauta 
de discussão e de votação, e não sabemos quando e de que forma 
será aprovado. Mas também temos de nos perguntar se esse projeto 
do Presidente Lula dará a resposta urgente de que precisamos no 
Estado de Minas Gerais. 

A preocupação do Governador Aécio Neves é dar uma resposta 
imediata, evitar que o primeiro emprego seja no crime organizado, 
evitar que o primeiro emprego seja um bico informal qualquer, mas 
que venha para o trabalho formal. 

Alguns estagiários que começaram em meu gabinete hoje são meus 
funcionários, porque mostraram potencial. Há grande possibilidade de 
esses estagiários se tornarem profissionais daquela empresa. 

O Presidente Lula prevê que, durante seis meses, dará uma ajuda 
de R$200,00 à empresa que fatura até R$1.200.000,00 e contratar por 
um ano. Depois de seis meses, não haverá ajuda e a empresa deverá 
manter esse funcionário por um ano. A empresa que fatura mais que 
isso terá R$1 00,00 durante seis meses e deverá contratar por um ano. 
Como ela não é obrigada, que resultado prático haverá com esse 
projeto? 

O projeto que estamos discutindo em Minas Gerais dá uma resposta 
imediata, porque é interessante para a empresa. A contratação de 
substituição formal por estagiários já é prevista pela legislação federal, 
mas falta fiscalização, e a lei está sendo burlada. Como foi 
entendimento do Governo, ainda assim foi apresentada emenda que 
impede que isso aconteça. Ontem, na Comissão, fiquei tranqüilo 
quanto a isso. 

Segundo o art. 2°, inciso 11, desse projeto, os centros públicos de 
promoção do trabalho, mesmo sem recursos próprios, organizar-se-ão 
no Estado como promotores, como articuladores dos empregos. 
Muitas empresas se mobilizaram e já oferecem empregos, mesmo 
sem nenhum incentivo do Governo. É uma estrutura para gerar o 
primeiro emprego, mas pode ser até o 15° emprego de pessoas que 
estão desempregadas e agora, por meio da articulação do centro 
público de promoção do trabalho, poderão ser realocadas no mercado 
formal de trabalho, poderão entrar efetivamente no primeiro emprego, 
independentemente da questão do estágio. Além disso, esses centros 
têm intenção de qualificar ou requalificar esses profissionais que 
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novamente serão inseridos no mercado de trabalho. 

Esse projeto não é só para o estágio. O Governador quer que jovens 
de 16 a 24 anos sejam inseridos imediatamente no mercado de 
trabalho. Na grande BH, 60 mil candidatos já estão inscritos. A 
demanda é Grande, as empresas serão estimuladas a fazer isso, e o 
Governo está colocando R$5.000.000.000,00. 

O Governador não tem a intenção de fazer um projeto perfeito, mas 
tem a expectativa de resultados imediatos para que essa juventude 
tenha a experiência do primeiro emprego e mostre o seu potencial. 
Haverá atenção especial às áreas de risco, de baixo IDH e de maior 
violência. 

Deputado André Quintão, o que V. Exa. diz está acontecendo em 
Minas Gerais. Estamos vivendo o tempo do diálogo, da tolerância e da 
parceria. O Governador idealizou esse projeto, foi trabalhado pelos 
técnicos, que talvez não tenham pensado em todos os detalhes, mas 
a intenção era essa. 

E aqui nesta Casa, por meio do diálogo aberto entre Situação e 
Oposição e entre a base e os próprios técnicos do Governo, está 
havendo a possibilidade de aprimorarmos todos os projetos que vêm 
para cá. Esse é o papel do Poder Legislativo, porque aqui ouvimos o 
contraditório, a_qui fazemos as audiências públicas. Então, é primeiro 
emprego sim. E primeiro estágio também, mas que avança além disso 
por meio da criação dos centros públicos de promoção do trabalho. 
Dizia-me o Secretário João Leite que já estão sendo colhidos frutos 
extraordinários, que empresas já estão procurando esse serviço. 
Muito obrigado. 

O Deputado André Quintão* - Agradeço o aparte do Deputado 
Miguel Martini e quero dizer que hoje o povo brasileiro exige 
integração e não comparação. Não seria correto, pela nossa 
responsabilidade com o serviço público, ficar aqui comparando projeto 
de primeiro emprego do Governo Lula com projeto do Governador 
Aécio Neves. Mais do que comparar, queremos integrar, até porque 
existe um termo de cooperação técnica entre o Estado e a União. O 
projeto do Governo Lula será aprovado pelo Congresso porque prevê 
incentivo para o jovem empreendedor, prevê incentivo para o emprego 
formal. Podemos, então, utilizar o recurso federal para as regiões que 
mais precisam, exatamente estimulando o emprego jovem e o 
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empreendedorismo, levando, no limite das possibilidades 
orçamentárias, o projeto em primeiro estágio do Governador Aécio 
Neves. São compatíveis os dois projetos, são modalidades de 
primeira oportunidade para o jovem. Considero importante, e as 
emendas caminham nesse sentido, com a perspectiva de não 
substituir o estagiário pelo adulto. Tenho a certeza de que, na 
apreciação das emendas por esta Casa, teremos êxito. 

Quero também registrar a participação ativa do Bloco PT-PCdoB, 
dos Deputados Weliton Prado, Marília Campos, Biel Rocha, Laudelino, 
todos os Deputados do Bloco e da Comissão de Trabalho na 
apresentação dessas emendas que virão a Plenário no momento 
adequado. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Companheiro André, quero 
destacar o empenho de V. Exa. na Comissão do Trabalho, juntamente 
com a Deputada Marília Campos, neste debate. Foi importante o 
destaque que V. Exa. fez de que o Bloco não está contra o projeto do 
Governador. Deixamos claro para os Secretários Anastasia e João 
Leite que gostaríamos de aperfeiçoá-lo .. Ele dá um passo, importante 
para diminuir esse problema que o Brasil enfrenta hoje. E um passo 
que não pode ficar apenas no estágio, porque ele é muito limitado. Na 
própria mensagem do Governador, o programa do primeiro estágio 
está condicionado à lei federal, que é muito clara. O § 1 o da Lei no 
8.859 deu uma nova redação à Lei n° 6.494, estabelecendo que os 
alunos a que se refere o "caput" do artigo devem, comprovadamente, 
estar freqüentando curso de nível superior, profissionalizante do 2° 
gr~u ou escolas de educação especial. Está muito restrito. 

E um passo importante, mas temos medo de isso se transformar em 
apenas uma peça de "marketing" para o Governo do Estado. Por isso, 
com as emendas apresentadas pelo Bloco PT-PCdoB, queremos 
aperfeiçoar o projeto, para integrar o que o Governador Aécio está 
propondo para Minas e o que o Lula propôs para o Brasil. Essa é a 
nossa intenção, e quero parabenizá-lo por ter expressado na tribuna 
todo o debate que ocorre na Comissão do Trabalho. Agradeço o 
aparte. 

A Deputada Marília Campos (em aparte) * - Deputado André 
Ouintão, todos os dias somos procurados por jovens e por seus 
familiares. Eles batem às nossas portas revelando e denunciando 
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ausência de oportunidades para a nossa juventude hoje, seja 
porque não têm qualificação, seja porque não têm experiência. Eles 
têm as portas fechadas no mercado de trabalho. 

Acredito que as políticas já implementadas em alguns municípios, 
em alguns Estados, discutidas pelo Governo Federal e em Minas 
Gerais, contribuirão, e muito, para garantir oportunidades aos nossos 
jovens. 

Quando esse projeto chegou à Casa, foi publicado em maio no 
"Diário do Legislativo". Houve, então, uma primeira manifestação da 
Oposição para contribuir com esse projeto. Não poderíamos conceber 
que um projeto de primeiro emprego apenas apresentasse, como 
única modalidade, a questão do estágio remunerado, embora 
reconhecêssemos que ele avançava naquilo que apresentava, o 
estágio, e avançava também quando incluía a questão da celebração 
de convênios, dos institutos a serem criados para fazer intermediação 
da mão-de-obra e da sua qualificação. Tentamos, em todo esse 
processo de discussão com os Deputados desta Casa e com o próprio 
Governo, incluir as outras modalidades, como a do 
empreendedorismo jovem e a do emprego jovem. Infelizmente, elas 
não foram aceitas. 

É importante resgatar que tivemos também um papel de destaque, 
aprimorando a modalidade do estágio remunerado, porque, como o 
senhor mesmo ressaltou, da forma como estava a questão do estágio, 
em primeiro lugar, contribuiríamos com a realidade trágica de hoje no 
mercado de trabalho: a precariedade do trabalho. Então, ao criarmos 
uma emenda pela qual o jovem não substitua a mão-de-obra, mas 
seja um acréscimo, oferecemos uma oportunidade para o estagiário 
sem prejudicar o mercado de trabalho. 

Há uma outra questão importante: também apresentamos como 
emenda a possibilidade de celebrarmos acordo com a União para 
garantir as outras modalidades, o empreendedorismo jovem, para o 
Estado, como um todo. Vedamos também, com a apresentação de 
uma outra emenda, a possibilidade de o Governo do Estado utilizar o 
recurso federal na aplicação do programa do primeiro estágio. 

Portanto, companheiro André Quintão, nós, Deputados da Comissão 
do Trabalho, tivemos também acolhida importante por parte do 
Presidente da Comissão do Trabalho, que teve um papel importante 
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neste processo de discussão. Acredito que fecharemos com 
chave de ouro a questão do estágio remunerado, se as outras 
emendas apresentadas hoje por esse mesmo bloco de parlamentares 
forem acatadas. Se dermos uma nova denominação a este projeto, 
gostaria que ele não fosse um projeto de primeiro emprego apenas, 
mas sim com a modalidade do estágio remunerado. Muito obrigada 
pelo aparte. 

O Deputado André Quintão * - Obrigado, Deputada. Quero 
agradecer a paciência dos Deputados e das Deputadas. Abrirei mão 
dos 30 minutos que me restam em favor de outros oradores inscritos 
para agilizarmos a pauta. Quero destacar, como disse a Deputada, o 
papel do Deputado Célio Moreira, da Deputada Ana Maria, do 
Deputado Fábio A velar e de outros Deputados nas reuniões. 

Realizamos a audiência pública, cumprimos o nosso papel. Destaco 
também o papel do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
e esperamos que essas emendas sejam aprovadas. Tenho certeza de 
que o projeto de primeiro emprego do Presidente Lula, somado ao 
projeto Primeiro "Estágio" do Governador Aécio Neves, abrirão novas 
oportunidades para os jovens em Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado* - Bom dia, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, realmente o projeto que chega a esta Casa, denominado 
Primeiro Emprego, do Governador Aécio Neves, não cria, de maneira 
alguma, o primeiro emprego, mas sim o primeiro estágio, e não 
atende, de maneira alguma, às necessidades da juventude do Estado 
de Minas Gerais. 

Quando esse projeto chegou a esta Casa, fiz um amplo debate com 
o movimento estudantil e com a juventude organizada, que não 
concorda com esse projeto da maneira como está. Não é segredo 
para ninguém, todos nós sabemos que grande parte da juventude tem 
como sua primeira experiência, sua primeira oportunidade de trabalho 
o narcotráfico, o crime organizado e a prostituição, por falta de 
oportunidade de um trabalho digno e honesto. Hoje, no País, são 
quase 4 milhões de jovens na faixa etária de 16 a 24 anos que estão 
sem nenhuma ocupação, que somam mais de 50% dos 
desempregados. Temos uma dívida social com a juventude. Dizem 
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que a juventude é o futuro do País. Mas, que futuro é este, se não 
temos oportunidades? 

Temos que resgatar a história, segundo a qual praticamente todas 
as lutas e conquistas ocorridas em nosso País tiveram a participação 
da juventude, seja na Inconfidência Mineira, seja na Abolição da 
Escravatura, seja na Proclamação da República. A primeira 
manifestação estudantil no nosso País ocorreu em meados do século 
XVII, ainda na época do Brasil Colônia, em que algumas centenas de 
estudantes, armados de punhais e poucas armas de fogo, impediram 
a invasão francesa da cidade do Rio de Janeiro. Na época do regime 
militar, na década de 60, fomos firmes na luta em defesa do petróleo 
em nosso País e contra a ditadura militar, que castrava os direitos 
civis do nosso povo, torturando e matando todos aqueles que se 
colocavam contra o regime. Fomos firmes, saímos às ruas e lutamos 
pelo direito de votar para Presidente da República na campanha das 
Diretas Já. 

No dia 11/8/92, voltamos às ruas e lutamos pelo fim do Governo 
Collor, corrupto. Lutamos não só pelo seu "impeachment", mas 
também pela volta da cidadania, da· dignidade e do acesso à 
educação, que foi sucateada por aquele Governo e continuou sendo 
sucateada durante os oito anos do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

E agora temos a perspectiva, no novo Governo, de valorização da 
juventude com um projeto de primeiro emprego de verdade, que é o 
do Governo Federal. E vemos a contradição do Governo do Estado, 
não só em relação a esse projeto, mas também em outros pontos. O 
Governo de Aécio, em vários pontos, é totalmente virtual, apenas 
jogando algumas coisas para a imprensa. Tenho alguns dados a esse 
respeito. No início do mandato, como membro da Comissão de 
Educação, denunciamos que 70% das escolas de Minas Gerais já 
tinham iniciado o ano letivo e ainda não tinham merenda escolar. Isso 
acontecia no Norte de Minas, em Uberlândia, em várias outras 
cidades. Verificamos, denunciamos, analisamos e conseguimos 
constatar que R$2.300.000,00 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação já tinham sido repassados para o 
Estado, que não repassou esse dinheiro para os municípios. O 
Governador teve a "cara de pau" de dizer para a imprensa, de 
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Da mesma maneira, agora, quando trata do primeiro emprego, que 
não é primeiro emprego, volto a repetir e quero frisar, é primeiro 
estágio. Temos emenda nesta Casa e solicitamos que os Deputados, 
independentemente de serem da Situação ou da Oposição, tenham a 
decência de votar a favor da juventude do Estado de Minas Gerais. 

No projeto do Aécio, há vários pontos que detalharei. Uma de suas 
questões mais sérias é a ausência de garantia social e previdenciária. 
Podemos dormir e, ao acordar, deparar com esse projeto aprovado, 
qual um pesadelo, e ver centenas de jovens mutilados, em todo o 
Estado de Minas Gerais, sem mãos, braços, pernas, sem nenhuma 
garantia previdenciária, porque do projeto do Aécio só consta estágio 
sem garantia previdenciária. 

Há alguns anos havia escolas que ofereciam cursos técnicos 
profissionalizantes para a juventude, os polivalentes. Em Uberlândia, a 
Escola Estadual Américo Renê Gianetti. Infelizmente, o Governador 
Eduardo Azeredo acabou com esses cursos, o Governador Itamar 
prometeu com eles voltar, isso constava em seu programa de 
governo, mas não cumpriu seu compromisso. O Governador Aécio 
Neves fez megaproduções na televisão garantindo o primeiro 
emprego para toda a juventude de Minas Gerais, o que não está 
acontecendo. 

Participei do lançamento do programa Primeiro Emprego no Palácio 
da Liberdade, ouvindo o Secretário, o nobre Deputado João Leite, 
dizer que seriam criadas, no Estado, 20 mil novas vagas para 
emprego e estágio. Porém, essas vagas seriam criadas em Belo 
Horizonte e na região metropolitana. 

E como ficam os jovens de todo o interior mineiro? Conversei sobre 
o problema com o Secretário João Leite e com o Secretário Anastasia, 
mas fiquei sem resposta. Liguei para os SINEs de Uberaba, de 
Uberlândia, de Varginha, de Valadares e de Belo Horizonte. E sabem 
qual foi minha surpresa? Nenhum SINE do interior tem a informação 
sobre o projeto Primeiro Emprego. Mas o SINE de Belo Horizonte se 
encontra informado, aliás recebeu 66 mil inscrições. O atendimento, 
para receber a senha para inscrição, começa às 7h30min. 

E várias pessoas perguntam: será que esse projeto não é apenas 
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Críticas feitas ao senhor de que faz oposição por oposição não 

procedem, porque critica as limitações, mas, ao mesmo tempo, é 
prepositivo com a intenção de aprimorar o projeto. Coma 
componentes bancada de oposição, sabemos que o programa. 
Primeiro Emprego do Sr. Governador não atende às necessidades da_ 
juventude. V. Exa. reconhece isso, e, mais ainda, teve postura ativa. 
na comissão, na audiência pública, discutindo o substitutiva 
apresentado pela bancada de oposição ao Presidente da comissão e 
negociando com os secretários Anastasia e João Leite. 

Apenas criticar sua posição não procede, dada sua postura ativa de 
propor emendas capazes de aprimorar esse programa. Obrigada pela 
aparte. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)- Obrigado, Deputado Weliton 
Prado. Parabenizo V. Exa. e todos os membros da comissão. 
Enalteço, ainda, a participação do Secretário João Leite e do 
Secretário Anastasia. 

Na audiência pública, discutimos esse projeto. Ficamos aqui até as 
22h40min, discutindo as propostas e emendas apresentadas pela. 
Bancada do PT. 

Nobre Deputado, no que diz respeito à questão do seguro dos 
jovens, da mutilação, que V. Exa. coloca, com muita preocupação, a. 
Lei Federal no 6.494, no seu art. 4°, diz estar segurado contra 
acidentes pessoais. Então, a preocupação de V. Exa. já está prevista. 
na Lei Federal. 

Encaminharemos moção ao Congresso pedindo providências na 
questão da lei de estágio, que é federal. O Governo dá um passo 
importantíssimo para que o jovem se capacite profissionalmente e 
tenha, de fato, o seu primeiro emprego. 

Parabenizo a assessoria dos Deputados, a qual participou da 
audiência e da discussão das emendas propostas pela bancada da 
Oposição. O Governo sempre se dispôs a dialogar para melhorar o 
projeto. Vamos discutir as emendas apresentadas por V. Exa. e pelos 
Deputados Fahim Sawan e Laudelino Augusto. Acataremos tudo o 
que for para melhorar o projeto, só não podemos descaracterizar a 
proposta do Governador. 

Esse projeto irá gerar mais de 20 mil empregos no nosso Estado. V. 
Exa. é que diz tratar-se de projeto eleitoreiro, que beneficia somente 
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Belo Horizonte e a Grande BH. Ele não determina áreas; é para 
todo o Estado de Minas Gerais. Portanto, vamos analisá-lo mais uma 
vez. O Governo está aberto ao diálogo. 

V. Exa. está de parabéns! A sua contribuição foi fundamental para a 
conclusão do nosso relatório. 

Quanto ao seguro de acidentes pessoais, ele já está garantido na 
Lei Federal n° 6.494. Muito obrigado. 

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço o aparte do nobre Deputado 
Célio Moreira. Realmente, o seguro está garantido, mas esse jovem 
vai ter em torno de R$500,00 a R$1.500,00. Aquele que ficar inválido 
terá de ficar o resto de sua vida sem nenhuma possibilidade de 
ingressar no mercado de trabalho. É uma questão seriíssima. 

Parabenizo a Deputada Marília Campos, os Deputados Biel Rocha, 
Laudelino Augusto e André Quintão e todos os Deputados do PT e do 
PcdoB, que participaram da discussão desse projeto. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. falou sobre o diálogo que o 
Prefeito Pimentel tem com o Governo do Estado. É louvável. Ele não 
pode ser intransigente, tem de ser democrático. O Governador Aécio 
Neves também dialoga com o Governo Federal. O que não podemos 
aceitar é o que aconteceu na gestão anterior, uma briga infantil do ex-
Governador Itamar Franco com o Governo Federal, que prejudicou 
muito o nosso Estado. Houve alguns pontos positivos relativos à 
questão de Furnas, à privatização da CEMIG, temos de tirar o chapéu 
para ele. Mas o ex-Governador Itamar Franco foi melhor Governador 
para Goiás que para Minas Gerais. De todos os Estados da 
Federação, a carga tributária de Minas Gerais é a mais pesada. Isso 
fez com que muitas empresas, mesmo ficando no nosso Estado, 
utilizando as nossas rodovias, os nossos serviços públicos, fossem 
tirar notas fiscais fora daqui. 

O diálogo é fundamental, mas acho estranho o fato de só o SINE de 
BH receber as inscrições. 

Liguei para os SINEs de Uberaba, de Uberlândia e de Varginha, 
além de várias outras cidades do Estado, mas somente aqui 
informaram que já estão distribuindo senhas. 

Lembro-me de que, no lançamento do programa Primeiro Emprego, 
o Secretário criou 20 mil empregos aqui. Podem conferir nas fitas e 
verão que é isso que diz o Secretário. Quero crer que ele se enganou, 
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e que os empregos sejam para todo o Estádo de Minas Gerais. O 
Anastasia até contradisse totalmente o Secretário. A todo momento o 
Secretário afirmava que, dentro do programa Primeiro Emprego, 
haveria o estágio, e citava também "centros públicos de promoção do 
trabalho", mas isso não foi detalhado no projeto. A única coisa que 
está detalhada e explícita é a questão do primeiro estágio. Então, 
houve contradição. O programa cria só o estágio. Ficamos discutindo 
o assunto até às 23 horas, nesta Casa, e o João Leite também já falou 
sobre isso. Esse assunto me preocupa muito. Acho que precisamos 
democratizar e estender o programa a todo o Estado. 

Minha outra preocupação é quanto aos valores. O Governo do 
Estado vai bancar 2/3, mas, desses 2/3, 50% serão de 
responsabilidade dos municípios. E sabemos da dificuldade financeira 
em que eles se encontram. Trata-se de um programa totalmente 
diferente daquele do Governo Federal, que vai dar R$200,00 para 
cada empresa. Se um estagiário ou um empregado for trabalhar em 
uma fábrica, receberá o valor referente ao acordo coletivo, que poderá 
ser de R$300,00, R$400,00 ou R$500,00, apesar de o Governo 
Federal entrar com uma contrapartida de R$200,00. Mas, no Estado 
de Minas Gerais, não. O Governo vai entrar com apenas R$40,00 e o 
jovem vai receber R$120,00. Acho importante e válido, mas preferiria 
ver os recursos do Estado sendo aplicados como incentivo na criação 
do primeiro emprego, ou dando oportunidade ao jovem 
empreendedor, como tão bem assinalou o Deputado André Quintão. 
Mas o Governador Aécio Neves lança mão de outros subterfúgios, e 
ficamos temerosos de que esse projeto seja apenas virtual, para jogar 
para a platéia e para a imprensa, para depois capitalizar os louros do 
projeto Primeiro Emprego do Governo Federal, que realmente cria o 
primeiro emprego. 

Vou me reportar ao parecer da Comissão de Justiça, para finalizar. 
O parecer foi emitido pelo nobre Deputado Gustavo Valadares e 
lembrou muito bem: "As condições para a oferta de estágio 
encontram-se regulamentadas na Lei Federal no 6.494, instituindo-se 
uma hipótese segundo a qual a prestação de serviço remunerada, 
habitual e com subordinação não é reconhecida como relação de 
emprego. Embora nomeado como Primeiro Emprego, estimula-se a 
oferta de estágio. A nosso ver, a tal questão terminológica não 
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configura, todavia, um vício de juridicidade.". Mesmo sendo pela 
constitucionalidade e juridicidade, o parecer do relator lembrou muito 
bem que o projeto do Governador Aécio Neves cria o primeiro estágio. 

Infelizmente, questionei o João Leite e o Anastasia, mas eles não 
me responderam nem detalharam os centros públicos de promoção do 
trabalho. Há uma incógnita. Podem ser uma salinha ao lado do 
gabinete do Governador. Quem garante como vão ser? Isso não está 
detalhado no projeto. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. está 
preocupado com o problema político e eleitoral, ou eleitoreiro, como 
disse. Já temos um candidato natural, que é o Fernando Pimentel, 
mas V. Exa. está insinuando que o João Leite ou o Anastasia serão 
candidatos? Não estou compreendendo. 

Então, na próxima eleição, teremos disputando João Leite e 
Anastasia? Gostaria de entender se Anastasia e João Leite também 
são candidatos a Prefeito de Belo Horizonte. Anastasia é vice de João 
Leite? Não estou entendendo. 

O Deputado Weliton Prado * - Não sei, o senhor é que faz parte da 
base de sustentação do Governo. O senhor já colocou aqui dois 
nomes. Quem sabe, não é? O Governo, com certeza, terá seu 
candidato. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Meu partido tem 
candidato. 

O Deputado Weliton Prado* - Queria contar com o apoio de todos os 
Deputados para aprovar a emenda que muda o nome desse projeto: 
em vez de Primeiro Emprego, que seja Primeiro Estágio, e que se 
garanta, no projeto do Aécio, o primeiro emprego. 

E a primeira vez que estou utilizando a tribuna e queria terminar com 
uma poesia que acho que reflete muito bem o momento da 
apresentação desse projeto. Com isso, queria ver se podemos 
amaciar o coração dos Deputados para aprovarmos essas emendas e 
modificarmos o projeto do Governador. Acho que é uma iniciativa 
louvável, mas podemos melhorar esse projeto. 

"Somos jovens, operários, camponeses, estudantes, artistas e 
intelectuais buscando do futuro e a liberdade os direitos que nos são 
negados. 

Como poeta, acreditamos que a vida vale a pena, mesmo que o pão 
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seja caro e a liberdade seja pequena. E por ela estamos dispostos 
a viver, lutar e vencer. 

Somos mesmo inconformados e contestadores, ousados e 
sonhadores. Que isso dê calafrios e faça tremer os guardiães da velha 
ordem. 

Nada a fazer além de aconselhar que estoquem cobertores e 
agasalhos, pois prosseguiremos mais e mais inconformados com a 
falta de liberdade, contestando as injustiças, ousando contra os 
preconceitos e sonhando com a tão sonhada felicidade". Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Fábio 
A velar. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, integrantes da Mesa, 
colegas Deputados e Deputadas, meus amigos da galeria, 
telespectadores da TV Assembléia. Prometo aos senhores que meu 
pronunciamento será breve. Não poderia deixar de me manifestar 
nesta oportunidade porque o sonho do projeto Primeiro Emprego é 
antigo para mim nesta Casa. Tenho lutado por isso. 

Apresentei um projeto em 2000, do primeiro emprego, e tivemos 
oportunidade de participar de várias audiências públicas nesta Casa, 
quando debatemos esse projeto, hoje tão falado. Infelizmente, por 
problema de tramitação na Casa - às vezes o processo é demorado -
esse projeto não teve condições de ser aprovado. Com o 
encaminhamento do projeto do Governador Aécio Neves, meu projeto 
foi anexado ao dele. 

Ocupo a tribuna nesta tarde não para dizer isso, para reclamar 
autoria do projeto, mas para dizer que não estou entendendo por que 
os colegas do PT vêm procurando desvalorizar este que acho ser um 
dos projetos mais importantes que esta Casa está recebendo, que cria 
o programa Primeiro Emprego. Estão procurando desvirtuar esse 
projeto, dizendo que não se trata de projeto de primeiro emprego, e 
sim do primeiro estágio. Não podemos concordar com isso. 
Acreditamos que o papel do parlamento é procurar aperfeiçoar os 
projetos aqui encaminhados pelo Executivo. 

Não poderíamos deixar também de cumprimentar o relator, 
Deputado Célio Moreira, que, com sua sensibilidade, conseguiu 
acolher as várias sugestões a ele encaminhadas. 

-
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Não estou entendendo por que estão procurando desvalorizar 

um projeto que será exemplo para o Brasil. Hoje, o Governo Lula 
também está encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de 
primeiro emprego, cuja discussão será iniciada. 

O projeto é bastante amplo e não está limitado apenas ao Estado. 
Seu art. 2° deixa bem claro que o programa Primeiro Emprego deverá 
considerar, entre outros, projetos de criação de centros públicos de 
promoção de trabalho, o que é a grande inovação que irá permitir 
ampliar o leque da geração do primeiro emprego. O estágio 
remunerado aparece como terceiro item. 

Sabemos do desvirtuamento que está sofrendo a contratação por 
estágio. Em audiências públicas, fomos informados de dados 
assustadores. Nas empresas de telefonia, por exemplo, há de 50 a 
100 empregados trabalhando em determinadas atividades e mil 
estagiários exercendo atividades-fins. Isso não podemos permitir. 
Haveremos de aprovar nesta Casa o estabelecimento de um limite 
para o número de estagiários. Como se vê, o problema pode ser 
perfeitamente solucionado. 

Não podemos permitir que o Programa Primeiro Emprego, 
encaminhado pelo Governador Aécio Neves a esta Casa, seja 
desvirtuado. Com certeza, será aprimorado com a contribuição de 
vários parlamentares que trabalharam para conscientizar o relator e 
fazê-lo acatar suas sugestões. 

Estamos felizes por ter lançado nesta Casa, já em 2000, a idéia da 
criação do Programa Primeiro Emprego e ver hoje sua tramitação com 
prioridade absoluta, pelo fato de o Governador havê-lo incluído na 
pauta da sessão extraordinária. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Tenho alguns registros a fazer. O 
Deputado Weliton Prado disse que o grande número de jovens 
cadastrados em Belo Horizonte foi por preocupação eleitoral. Se o 
Deputado ler o projeto que Lula enviou ao Congresso Nacional, talvez 
encontre explicação para isso. Está dito que será dada prioridade ao~ 
jovens inscritos no Programa Primeiro Emprego até o dia 30/6/2003. E 
provável que o SINE de Belo Horizonte tenha trabalhado com maior 
agilidade. 

'------0--------...1 
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Outra observação: o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT- -
não é recurso do Governo Federal, mas do trabalh~dor .brasileiro. No 
entanto, não chegou para nós nenhum centavo ate hoJe. O recurso 
precisa ser liberado para, então, cumprir seu papel. . . . 

Por fim, estamos na expectativa de que a reforma tnbutana venha 
corrigir o que esperávamos que corrigisse e que o atual Governo está 
agravando: a concentração de recursos no Governo Federal. Setenta 
por cento da renda nacional está no Governo Federal. 

A Constituição de 1988 tinha a intenção de. descentralizar tais 
recursos, exatamente para que não precisasse sa1r verba do Governo 
Federal para chegar, por exemplo, a um município do Jequitinhonha. 
Se os Estados e os municípios forem fortalecidos, veremos, sem 
dúvida, os empregos surgirem naturalmente. 

Na medida em que as reformas forem aprovadas e em que for 
atendida a demanda do Governador, em relação à CIDE e à CPMF 
de descentralizar um pouco desses recursos federais, haverá u~ 
incremento da economia e a geração de empregos natural pelo 
processo de crescimento. Muito obrigado. 

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

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 668/2003 
EMENDA No 3 

Acrescente-se ao art. 4° o seguinte inciso IX: 
"Art. 4°- ........................................ . 
1- ................................................... . 
IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais". 
Sala das Reuniões, de julho de 2003. 
Weliton Prado 
Ju.stifi?ação: A presença de um representante da Assembléia 

Leg1slat1va do _Es~ado de Minas Gerais é fundamental no contexto 
de.ste. grupo tecmco, responsável pela coordenação do Programa 
Pnme1ro Emprego, porque, além de ser um Poder Legislativ · 
também fiscalizado! das ações que ocorrem em toda a sociedade.

0

' e 
Os Deputados sao os representantes diretos da sociedade send 

sua fu.nção fiscalizar as ações propostas em favor do povo ~ figura~ 
como Interlocutores deste com o Poder Executivo. 

L--------~-------



Pela importância da matéria aludida, acreditamos em sua 
aprovação por nossos ilustres pares. 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte inciso IV: 
"Art. 2°- ...................................... .. 
1- .................................................. . 
IV- emprego jovem". 
Acrescente-se onde convier: 

1573 

"Art ..... - O projeto de emprego jovem deverá observar as seguintes 
premissas: 

I - habilitação para o projeto de jovens que nunca tenham tido 
nenhuma relação de emprego formal; 

11 - proteção da legislação trabalhista, convenções ou acordos 
coletivos de trabalho ou decisões normativas aplicáveis à categoria 
profissional a que estiver vinculado; 

111 - carga horária de quatro horas diárias e não superior a oito horas 
diárias; 

IV - cadastro dos interessados no órgão público gestor do projeto, de 
acordo com critérios de carência social, para encaminhamento às 
empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto; 

V - comprovação de acréscimo à atual força de trabalho da 
empresa, de modo a se evitar substituição de mão-de-obra; 

VI - instituição de sistema de ressarcimento de 2/3 (dois terços) do 
custo de cada empregado pelo Estado e pelo respectivo município 
que venha a aderir ao projeto, para as empresas contribuintes de 
ICMS, observado o limite desse valor, conforme estabelecido em 
regulamento.". 

Sala das Reuniões, de julho de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O Projeto de Lei no 668/2003 apresentado pelo 

Governador do Estado destina-se a incentivar, no Estado, o primeiro 
emprego a jovens que estão se iniciando no mercado de trabalho. 
Entretanto, o estágio não é anotado como contrato laboral na Carteira 
de Trabalho, isto é, com o Programa Primeiro Emprego proposto pelo 
Governador, o jovem, mesmo participando do projeto, permanecerá 
com o CTPS em branco, sem uma relação formal de emprego. 

O texto original do projeto trata somente de estágio remunerado, 

~-------------~--------------~ 
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. d , margem aqueles jovens que já tiveram sua forma _ 157-t. 
de1xan o a ·t Çao 

• • 1 concluída ou que necess1 am estar no mercad proflsslona o de 
trabalho. 77 d' - b 

A L . Federal no 6.494, de 19 , que 1spoe so re os estág' e1 rt 4o t'' _ IOSde 
estudantes, estabelece, em se~ ~ . -' que o es_ aglo nao cria vínculo 
empregatício. Portanto, os ~dstdaglos ~ao pr?~orclonam_ direito a férias 
13o salário, licença-mater~l a e, ~VISO prevlo, que sao garantias d ' 
legislação trabalhista e sao premissas que devem ser observada a 
ois são legalmente asseguradas a todos os trabalhadores, sobretu s, 

p aqueles que estão começando no mercado de trabalho. do para . . E d . 
A criação do Program~ Pnmelro mprego ev_ena ter por objeto cri 

. entivos para que o Jovem possa se engajar no mercado ar 1nc . . t' 1 . como 
trabalhador, com todos os direitos e garan las que a eglslação federal 
assegura. . . . . 

Não há dúvidas de que e louvavel a at1tude de se cnar um pr 
de estágio pois essa é também uma forma de promover 0 powa':'a 

' b d h nmetro emprego, quando houver um om esempen o e se o contrat 
puder absorver 0 estag!ário em sua emp,r~sa. Contudo, essa me~~: 
não atinge a todos os Jove.nsl qu~ ne~es~tta~ de um trabalho, razão 
pela qual propo~os a tnc us.ao, edn ro. od ~rograma Primeiro 
Emprego, do projeto empreg~ JOVem, esttna o aqueles que ainda 
não tiveram nenhuma ano~taçao d7 ~lmdprego fodrmal em sua Carteira 
de Trabalho e com precet os ass1m1 a os ao o projeto de est. . 
remunerado. 

agto 

Assim, para sanar essa lacuna, propomos esta emenda, a qual ir. 
favorecer jovens que necessitam de inserção no mercado de trabalhoa 
sendo criados reais incentivos ao primeiro emprego. ' 

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. 1°- ................................................................ .. 
Parágrafo único - Serão asseguradas vagas no Programa aos 

menores que acabaram tratamento de desintoxicação de álcool e de 
drogas. Quando existir possibilidade, também serão assistidos por 
esse programa os menores que tenham passado por abrigo em 
entidade ressocializadora, que já pagaram sua dívida social.". 



Sala das Reuniões, de de 2003. 
Fahim Sawan 
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Justificação: O Programa Primeiro Emprego é um grande 
mecanismo de inclusão para os jovens mineiros que, apesar da 
vontade de trabalhar, não têm experiência e por isso acabam 
impedidos de buscar um trabalho. 

Nossa emenda visa ampliar o número dos beneficiados, dando 
suporte àquelas pessoas que tenham passado por um processo de 
desintoxicação recente - química e alcoólica - e aos menores que 
tenham acabado de cumprir período em entidades de ressocialização 
e pago sua dívida com a sociedade. 

A busca pelo primeiro emprego encontra graves entraves, e sem 
dúvida o maior é falta de experiência. As seguidas crises econômicas 
vividas pelo Brasil deixaram os caminhos até o emprego justo quase 
intransitáveis. Além disso, para aquelas pessoas que experimentaram 
problemas com drogas e com o álcool, esses caminhos se tornaram 
intransponíveis, pelo preconceito de uma sociedade ainda em 
evolução. 

A efetivação do programa para essas pessoas significará a 
reinsersão delas na sociedade, prevenindo a reincidência no mundo 
das drogas, do álcool e dos delitos. 

É necessário que seja estabelecido treinamento para esses 
menores, possibilitando que eles se tornem aptos a desenvolver uma 
profissão, mostrando-lhes o caminho do justo e de uma vida saudável. 
Conceder a oportunidade de um emprego é trabalhar para termos 
essas pessoas recuperadas plenamente, e com isso, diminuir as 
desigualdades e desestabilidades da nossa sociedade. 

EMENDA No 6 
Acrescente-se ao art. 3° o seguinte inciso: 
"Art. 3°- ....................................... . 
XII - o estagiário, durante o período de vigência do contrato, deverá 

estar segurado contra acidentes pessoais, de acordo com a legislação 
vigente.". 

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2003. 
Weliton Prado e outros. 
Justificação: O exercício de atividades laborativas, na modalidade 

estágio remunerado, não isenta o estagiário dos acidentes que 
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poderão ocorrer durante o período de vigência do contrato, tendo 
em vista que as atividades desenvolvidas abarcam qualquer setor do 
trabalho, inclusive em áreas insalubres e perigosas. Essa emenda 
vem proteger o estagiário, as empresas e o Estado, caso ocorram 
acidentes pessoais com o estagiário. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto duas emendas do Deputado Weliton Prado, que receberam os 
n°s 3 e 4, uma do Deputado Fahim Sawan, que recebeu o no 5, e urna 
do Deputado Weliton Prado e outros, que recebeu o n° 6, e que, nos 
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto 
com as emendas à Comissão do Trabalho para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 718/2003, do 
Governador do Estado, que institui o Adicional de Desemprego - ADE 
- no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo. A Comissão de Administração Pública opina Pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 e 2. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
718/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 
2. À Comissão de Redação. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de 
Emenda à Constituição no 48/2003, do Governador do Estado, que 
altera a redação do inciso 111 do art. 25, do art. 31, do § 11 do art. 39, 
da alínea "e" 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 o inciso V ao § 11 do art. 14, parágrafo único ao art. 
32, da Constituição, e acrescenta os art. 113 a 117 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias - implementa novo modelo de 
gestão da administração pública estadual - (À promulgação.); dos 
Projetos de Lei Complementar nos 26/2003, do Governador do Estado, 

1.----~--------' 
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que 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 providências; 27/2003, do Governador do 
Estado, que institui o Afastamento Voluntário Incentivado - AVI - no 
âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências; e 28/2003, 
do Governador do Estado, que disciplina o regime de emprego público 
do pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo do Estado e dá outras providências; e do Projeto de Lei no 
718/2003, do Governador do Estado, que institui o Adicional de 
Desempenho - ADE - no âmbito da administração pública direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo (À sanção.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo 

pela condução dos trabalhos nesta manhã de sábado e dizer que a 
Assembléia Legislativa é uma casa aberta, democrática, que comporta 
- e essa é a essência da democracia - as manifestações da 
sociedade. 

Tenho cobrado da Mesa, especialmente da Presidência, a ordem e a 
disciplina neste Plenário, local mais importante da Assembléia 
Legislativa. Evidentemente aceitamos os aplausos e as vaias, mas 
temos de cobrar o respeito nesta Casa. Enquanto um Deputado fala 
da tribuna, temos de exigir silêncio nas galerias. Após a manifestação, 
pode até haver aplausos, haver vaias, isso faz parte do processo 
democrático. Mas quero insistir, enquanto um Deputado estiver se 
pronunciando, é fundamental, Sr. Presidente, que o silêncio reine 
nesta Casa, .não apenas nas galerias, mas também da nossa parte, 
Deputados. E constrangedor que a TV Assembléia mostre ao Estado 
um Deputado falando na tribuna, enquanto outros conversam. 
Devemos evitar que isso aconteça. 

O ocorrido hoje na galeria é um caso à parte. Consideramos que foi 
uma baderna. Quero solidarizar-me com o Deputado Rogério Correia, 
que sofreu uma agressão das pessoas que estavam na galeria, 
simplesmente porque decidiu partir para o diálogo, ao invés de partir 
para a briga, no consenso do projeto do Governador Aécio Neves. 

~-------------~--------------~ 
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Quero elogiar o comportamento de V. Exa., solicitando que 
fossem evacuadas as galerias para manutenção da ordem e do 
respeito no nosso plenário. Cumprimento nossos seguranças, que 
agiram sem agressão e com firmeza. Se o número de seguranças não 
for suficiente, com certeza, teremos mais 77 seguranças neste 
Plenário. 

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

Presidência encerra a reunião, desconvocando as reuniões 
extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 
9, às 14 e às 20 horas, e convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de segunda-feira, dia 14, às 14 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

*-Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 721/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 721/2003, de autoria do Governador do Estado 

que 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, 
foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, ficando 
rejeitado, mediante destaque, o § 2° do art. 201 da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, a que se refere o art. 28 do vencido. 

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 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 13.4 70, 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: 

-

~---------~----------~ 
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Capítulo I 

Da Adjudicação, da Dação em Pagamento, da Compensação e dos 
Precatórios 

Seção 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 os arts. 78, 86 
e 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República obedecerão ao disposto neste capítulo. 

Seção 11 
Da Adjudicação Judicial de Bens Móveis e Imóveis 

Art. 2o - O bem móvel ou imóvel penhorado em execução judicial 
promovida pela Administração Pública estadual direta ou indireta 
poderá ser adjudicado, desde que: 

I - 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 - a penhora tenha sido precedida por, pelo menos, dois leilões 
judiciais frustrados ou o bem tenha sido arrematado por valor inferior 
ao da avaliação judicial. 

§ 1 o - Considera-se valor da adjudicação, para fins do disposto no 
inciso 11 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. 

§ 2o - Será permitida a adjudicação antes da realização de qualquer 
leilão, desde que observados os requisitos estabelecidos nos incisos I 
a 111 do "caput" deste artigo e comprovado o interesse público 

~-------------~--------------~ 
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relevante ou o "periculum in mora" em sé aguardar a ultimação 
dos atos de alienação judicial, nos termos do inciso I do art. 24 da. Lei 
Federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980. 

Seção 111 
Da Dação em Pagamento para Quitação de Créditos Inscritos em 

Dívida Ativa 
Art. 3o - O Estado e suas entidades da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público poderão permitir a extinção de 
crédito inscrito em dívida ativa tributário ou não tributário, por meio de 

' dação em pagamento. 
Art. 4o - O Poder Executivo poderá autorizar a extinção de crédito 

inscrito em dívida ativa, mediante dação em pagamento ao Est~do de 
bens móveis novos ou imóveis, verificada a viabilidade econornico-
financeira, a conveniência e a oportunidade. 

§ 1º - O Poder Executivo estabe\ecerá a iorma, 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 imóveis respectivo ou com 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 servidor estadual 
ou profissional habilitado e cadastrado para essa função na 
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 de 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 
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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 responsável legal. 

§ 2°- A extinção do crédito inscrito em dívida ativa 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 o caso, além da 
comprovação do pagamento integral dos valores a que se referem os 
incisos V e VI do§ 1°. 

§ 3° - Para efeito do disposto no § 2° o valor do crédito extinto será 
igual ao da avaliação a que se refere o inciso li do § 1 o deste artigo, 
retroagindo seus efeitos à data do instrumento público de dação. 

§ 4° - 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. 

§ so - 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. 

§ 5o - O bem adquirido em dação em pagamento será submetido a 
processo de patrimonialização sumário e alienação ou incorporação 
definitiva ao serviço público estadual, nos moldes dos bens 
adjudicados judicialmente. 

§ r - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
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 efetuação do 
repasse das respectivas cotas-partes. 

Seção IV 
Do Processo Sumário de Patrimonialização 

Art. so - O bem adquirido por adjudicação judicial ou por dação em 
pagamento será submetido a processo sumário de patrimonialização, 
sob responsabilidade de comissão permanente criada para esse fim, 
nos termos da regulamentação, sendo obrigatórios os seguintes atos: 

I - registro do instrumento de adjudicação ou de dação em 
pagamento no registro competente, quando couber; 
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11 - 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 do bem adjudicado e 
recebido 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 dos Poderes do Estado ou pela 
internet de aviso às entidades e órgãos públicos, para que manifestem 
interesse na incorporação definitiva do bem para seus serviços, no 
prazo máximo de 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" deste artigo, a comissão permanente 
avaliará o pedido, conforme critérios objetivos a serem estabelecidos 
em decreto e efetuará pontuação e classificação em ordem 
decrescente de eventuais pretendentes a um mesmo bem. 

§ 2° - Os critérios a que se refere o § 1 o privilegiarão, 
obrigatoriamente e na ordem indicada, o pedido que: 

1 - seja oriundo da entidade pública que adquiriu o bem; 
11 - seja oriundo do órgão sob cuja responsabilidade esteja 

depositado o bem; 
111 - seja oriundo de órgão ou entidade com sede mais próxima da 

localização do bem; 
IV - que indique a utilização do bem nas atividades-fins de saúde, 

segurança pública, educação, fiscalização tributária ou contencioso 
judicial; 

V - que individualize o bem a ser permutado, na hipótese de 
entidade pública distinta da entidade possuidora do bem. 

§ 3° - Estabelecida a classificação objetiva nos termos dos §§ 1 o e 
2°, o primeiro classificado será notificado para aceitar a incorporação 
no prazo de cinco dias e, inexistindo aceitação ou sendo esta 
intempestiva, serão chamados, sucessivamente, os demais 
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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. 

§ 5o - 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 a alienação. 

Seção V 
Da Alienação dos Bens Adquiridos por Adjudicação Judicial ou Dação 

em Pagamento 
Art. 6° - Fica autorizada a alienação de bem adquirido por 

adjudicação judicial ou dação em pagamento e que não seja objeto de 
incorporação definitiva ao serviço público estadual. 

Art. 7o - O bem imóvel será alienado mediante leilão a ser realizado 
sob direção da comissão a que se refere o "caput" do art. so, 
observada a forma e as condições estabelecidas em decreto e o 
seguinte: 

I - o bem, antes de cada leilão, será avaliado 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 
preço", sendo admitida também a forma eletrônica; 

111 - os leilões serão realizados periodicamente, com ampla 
publicidade em meios oficiais e privados de comunicação e redes de 
informação, podendo ser regionalizados para melhor eficácia. 

Art. 8o - O bem móvel será alienado mediante leilão, na hipótese de 
o valor não ser superior ao limite previsto no art. 23, inciso 11, alínea 
"b", da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, observados os 
procedimentos previstos no art. r, ou mediante concorrência, nos 
demais casos. 

Seção VI 
Dos Precatórios 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o 
pagamento dos precatórios a que se refere o "caput" do art. 78 do Ato 
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das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da 
República, estabelecendo-se o prazo máximo de dez anos Para 
pagamento parcelado. 

§ 1 o - O pagamento parcelado não se aplica: 
I - às hipóteses relacionadas no art. 86 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição da República; 
li- aos valores de precatório de natureza alimentícia; 
111 - aos valores de precatórios de que trata o art. 33 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da 
República. 

§ 2° - Na hipótese prevista no § 3° do art. 78 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República, o prazo do 
parcelamento será limitado a dois anos. 

§ 3° - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins 
de que tratam os arts. 78 e 87 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República, 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 § 3° serão pagos em noventa dias 
contados da 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 - do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. 

§ 5° - As parcelas de precatórios a que se refere o "caput" deste 
artigo serão atualizadas mensalmente pelo INPC 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 
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cessionários, as datas dos registros das cessões, em ordem 
cronológica de apresentação, bem como outras informações 
consideradas relevantes, conforme regulamentação. 

§ 7o - A ordem cronológica dos precatórios e a identificação de seus 
titulares serão de acesso público, mediante requerimento gratuito ou 
página específica na internet, vedada a apresentação de valores e 
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 seja formalizada em formulário próprio 

fornecido pelo Estado, em três vias, assinado pelo cedente e pelo 
cessionário ou seus representantes legais na presença de servidor 
competente para a realização do registro a que se refere o § 5o, não 
sendo admitido mandato; 

111 -a cessão seja acompanhada de mafjdato irrevogável do cedente 
ao cessionário para efetuar a quitação dos valores pagos do 
precatório no processo judicial do qual 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 11, devendo haver menção expressa à cessão; 

IV - o cedente esteja registrado no sistema a que se refere o § 5o 
como titular do precatório respectivo; 

V- as vias dos instrumentos a que se referem os incisos 11 e 111 deste 
parágrafo sejam arquivadas na repartição, com apresentação 
concomitante da via original e de documento de identidade, para fins 
de verificação da autenticidade dos instrumentos e das assinaturas; 

VI - o pagamento da taxa de expediente respectiva seja efetuado. 
§ go - O requerimento de registro da cessão, acompanhado do 

comprovante do pagamento da taxa de expediente, será protocolizado 
em até dez dias contados da realização do negócio, e a sua 
apreciação pela autoridade competente ocorrerá em até dez dias úteis 
contados da protocolização do requerimento. 

§ 1 O - A cessão de precatório parcelado somente gera efeitos em 
relação ao Estado após o registro no sistema a que se refere o § 6°, 
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desobrigando-se o Estado pelo pagamento de qualquer parcela 
feita ao titular do precatório constante do sistema em data anterior a 
esse registro. 

§ 11 - A cessão ou outro ato jurídico concernente a determinado 
precatório não altera sua natureza, seja ela alimentícia ou não, nem 
sua ordem cronológica. 

§ 12 - Para efeito do disposto no § 3° deste artigo, estando 
especificado na decisão o montante devido a cada exeqüente, 0 
crédito de pequeno valor será considerado por beneficiário. 

Art. 1 O - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de 
precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual 
de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados 
para pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se referem os 
arts. r e 8° desta lei, desde que: 

I - não exista precatório de outro credor do Estado anterior, em 
ordem cronológica, àquele utilizado nos termos do "caput" deste 
artigo; 

11 - a arrematação seja feita pelo titular do precatório ou por seu 
procurador com poderes expressos; 

111 - as parcelas ou precatórios vencidos a serem utilizados nos 
termos do "caput" tenham valor atualizado inferior ou igual ao do total 
da arrematação dos bens pelo titular do precatório, devendo ser pago 
à vista o valor remanescente; 

IV - seja apresentado termo de quitação dos precatórios ou das 
parcelas de precatórios utilizados, que deverá ser anexado aos 
processos judiciais dos quais sejam oriundos, com pedido de 
homologação da extinção do crédito respectivo e continuação pelo 
novo saldo do precatório, se existente. 

§ 1 o - Os precatórios vencidos a serem utilizados 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. 

§ 2° - A arrematação será concluída e o bem 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 o§ 1°, se for o caso. 

Seção VIl 
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Da Compensação de Créditos Inscritos em Dívida Ativa 

Art. 11 - O Poder Executivo autorizará 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 anterior, em 
ordem cronológica, 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 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 representante legal, e termo de quitação dos 
precatórios ou das parcelas utilizadas, que deverá ser anexado aos 
processos judiciais dos quais sejam oriundos os precatórios, com 
pedido de 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 superior 
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 será homologada 
após a comprovação do pagamento integral dos valores a que se 
referem os incisos IV e VI do "caput", 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 o deste 

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



artigo. . . - .. 
§ 3o _ Nos casos em que lei ou a C?nst1tu1ç?o. ex1g1rem o repasse 

obrigatório de recursos a fundo ou entidade publica, a c~mpensação 
mente será admitida na hipótese de haver rec~rsos financeiros e 

~~tações orçamentárias suficientes para a efetuaçao do repasse das 
respectivas cotas-partes. 

Art. 12 _ o Poder Executivo realizará a compensação de crédito 
inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo, d? interessado, 
ainda que adquirido de ter?eiros, contra ~ Faze~da Publica estadual. 

§ 1 o _ Para fazer jus a compensaçao, o Interessado efetuará 0 
pagamento do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após 
dedução do valor a compensar. _ . . . 

§ 2o _ Em qualquer caso, havendo açao 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 ?~nte.ste.~ ~ median~e o pagamento das 
custas judiciais e dos honoranos JUd1c1a1s respectivos. 

§ 3o - 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 a efetuação do repasse das 
respectivas cotas-partes. 

§ 4o- Aplica-se o disposto neste artigo ao direito creditório. 
Capítulo 11 

Do Arrolamento e do Envio de Informações pela JUCEMG e pelos 
Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, de Registro de Títulos e 
Documentos, de Registro de Imóveis e de Notas 

Art. 13 - O arrolamento 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 
Estado de Fazenda, observada a forma e as condições estabelecidas 
em decreto. 

§ 1° - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -
deverá enviar, em arquivo eletrônico, mensalmente, à Secretaria de 
Estado de Fazenda, informações sobre todos os atos relativos à 
constituição, modificação e extinção de firmas individuais e pessoas 
jurídicas, realizados no mês imediatamente anterior, observada a 
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forma, condições e especificações estabele'cidas em decreto. 

§ 2° - Os serviços do foro extrajudicial de Registro de Pessoas 
Jurídicas, de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de 
Imóveis e de Notas deverão enviar mensalmente à Secretaria de 
Estado de Fazenda, preferencialmente por meio eletrônico, cópia das 
mesmas informações prestadas à Secretaria da Receita Federal, 
observada a forma, condições e especificações estabelecidas em 
decreto. 

§ 3°- Sem prejuízo do disposto no § 2° deste artigo, os serviços do 
foro extrajudicial nele mencionados deverão apresentar outras 
informações quando requeridas pela autoridade competente, 
observada a forma, condições e especificações estabelecidas em 
decreto. 

§ 4o- O fornecimento das informações a que se referem os§§ 1°, 2° 
e 3° não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos. 

§ 5°- O descumprimento do disposto nos §§ 1 o, 2° e 3° deste artigo 
sujeita o infrator às seguintes penalidades: 
I- por falta de entrega das informações, 2.500 UFEMGs (duas mil e 

quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por vez; 
11- por ato que não for comunicado no prazo devido, 200 (duzentas) 

UFEMGs; 
111- por ato que for informado de modo incompleto ou incorreto, 100 

(cem) UFEMGs. 
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 efeito 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. 

§ 2o - O disposto neste artigo só se aplica a crédito. tributário de 
natureza contenciosa de responsabilidade do sujeito passivo cuja 
soma seja superior a 100.000 (cem mil) UFEMGs. 

§ 3o- Para fins do disposto neste artigo, o confronto entre o valor do 
crédito tributário e o patrimônio conhecido será apurado apenas em 

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



1590 
relação a Auto de Infração lavrado a partir da publicação desta lei. 

§ 4° - Antes de proceder ao arrolamento de bens e direitos, a 
autoridade fiscal competente intimará o sujeito passivo para que este, 
no prazo de dez dias, se o desejar, opte, em substituição ao 
arrolamento, pelo oferecimento de garantia. 

§ 5° - Para fins do disposto no § 4 o, serão aceitas as mesmas 
garantias previstas nos incisos I a IV do art. 9° da Lei Federal no 
6.830, de 22 de setembro de 1980, sendo que, na hipótese de 
depósito em dinheiro, este deverá ser feito na forma de depósito 
administrativo. 

§ 6° - Em substituição ao arrolamento, o contribuinte poderá solicitar 
o parcelamento do crédito tributário. 

§ r - Na hipótese do § 6°, o descumprimento do parcelamento 
ensejará a adoção da medida prevista no "caput" deste artigo. 

Art. 15 - Na hipótese de crédito tributário formalizado contra pessoa 
física, no arrolamento serão 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 dos 
bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, 
comunicará o fato à repartição fazendária de seu domicílio tributário. 

Art. 17 - A alienação, a oneração ou a transferência, a qualquer 
título, dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da 
formalidade prevista no art. 16, 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 as assinaturas da autoridade fiscal que efetuar o 
procedimento e da autoridade fiscal a que estiver diretamente 
subordinado. 

Parágrafo único - Ficam isento do pagamento de custas ou 
emolumentos os registros relativos ao termo de arrolamento, que será 
efetuado no: 

1 - registro imobiliário competente, relativamente aos bens imóveis; 
11 - órgão ou entidade onde, por força de lei, os bens móveis ou 

direitos sejam registrados ou controlados; 
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111- Cartório de Títulos e Documentos e Registros Especiais do 

domicílio tributário do sujeito passivo, relativamente aos demais bens 
e direitos. 

Art. 19 - Os atestados de regularidade fiscal de que trata o § 3° do 
art. 219 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conterão 
informações quanto à existência de arrolamento. 

Art. 20 - Em caso de extinção, nulidade, improcedência ou 
retificação do lançamento do crédito tributário para montante inferior 
ao valor previsto no § 2° do art. 14 desta lei, a Secretaria de Estado de 
Fazenda comunicará tal fato, no prazo de oito dias contado da decisão 
irrecorrível no processo administrativo, ao respectivo serviço notarial 
ou de registro do foro extrajudicial, ou a outro 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 art. 20 será efetuada pela Advocacia-Geral do Estado. 

Capítulo 111 
Do Depósito Recursal 

Art. 22 - Não será exigido depósito prévio para seguimento de 
recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho de Contribuintes 
contra decisão nos processos tributário-administrativos. 

§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo quando o 
valor atualizado do crédito tributário for igual ou superior a 200.000 
(duzentas mil) UFEMGs na época da interposição do recurso, 
hipótese em que o recorrente deverá comprovar a efetivação de 
depósito, em moeda corrente, de valor correspondente aos seguintes 
percentuais da exigência fiscal definida no primeiro julgamento do 
Conselho de Contribuintes: 

I - 15% (quinze por cento) para crédito tributário com valor entre 
200.000 (duzentas mil) e 400.000 (quatrocentas mil) UFEMGs; 

11 - 20% (vinte por cento) para crédito tributário com valor entre 
400.001 (quatrocentas mil e uma) e 600.000 (seiscentas mil) 
UFEMGs; 

111 - 30% (trinta por cento) para crédito tributário acima de 600.000 

~------------~------------~ 
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(seiscentas mil) UFEMGs. ' torrna 
§ 2o - O depósito a que se refere o § 1 o será efetuado n~ 

estabelecida em decreto. 
Capítulo IV ~ 

0 
à 

Do Cadastro Informativo de Inadimplência em rei~Ç~ 
Administração Pública do Estado de Minas Gerais- CAD.IN-MG d~stro 

Art. 23 - Fica. o Poder Executivo autorizado a instituir o C~. ~ do 
Informativo de Inadimplência em relação à Administração PúbiiC 
Estado de Minas Gerais- CADIN-MG. er à 

§ 1 o - O cadastro de que trata o "caput" tem por finalidade forne·~tros 
Administração Pública direta e indireta informações e re9~ blica 
relativos à inadimplência de obrigações para com a Fazenda pu 
estadual, de natureza tributária ou não. . . dO de 

§ 2~ - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Cert1f1~~ de 
Contnbuinte-Cidadão destinado ao contribuinte que, no penado de 
cinco exercícios consecutivos, não tiver sido incluído no b~nco 
dados do CADIN-MG. I e 

§ 3o - O Poder Executivo regulamentará o disposto neste c~pítU 0 
0 definirá os critérios, quanto a prazos, valores e formas de ~.cess ~ 

para inclusão, suspensão, exclusão e consulta de pendências n 
CADIN-MG e nos demais cadastros de inadimplentes. , . e 

Art. 24 - O CADIN-MG conterá relação das pessoas f1s1cas 
jurídicas que: _ 

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e nao 
pagas, inscritas em dívida ativa; 

11 - estejam com a situação cadastral na condição de bloqueada, 
suspensa ou cancelada; _ 

111 - tenham sido impedidas de contratar com a Administraçao 
Pública estadual, em decorrência da aplicação de sanção prevista na 
legislação de licitações e contratos. 

§ 1 o - Os órgãos e entidades da Administração Pública dire!a e 
indireta procederão, sob sua responsabilidade, à inclusão, exclusao e 
suspensão de pessoas físicas ou jurídicas no CADIN-MG, observadas 
as normas previstas em regulamento do Poder Executivo. 

§ 2°- A inclusão no CADIN-MG será precedida da comunicação .ao 
interessado dos motivos que ensejaram sua inclusão no retendo 
cadastro e da existência de débito de sua responsabilidade em aberto, 
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fornecendo-se todas as informações referentes ao mesmo. 

§ 3° - A inscrição de representante legal de pessoa jurídica no 
cadastro somente ocorrerá quando este for considerado responsável 
tributário, na forma da legislação que regula a matéria. 

§ 4° - Na hipótese do disposto no inciso I do "caput" deste artigo, 
somente será ou permanecerá inscrito o devedor cujo débito, 
cumulativamente: 

I - esteja sendo executado; 
11 - não esteja sendo contestado judicialmente; 
111 - não esteja em situação que permitiria a emissão de certidão de 

débito tributário positiva com efeito de negativa. 
§ 5° - O nome da pessoa física e jurídica de que trata este artigo 

não poderá permanecer no CADIN-MG quando prescrito o crédito 
tributário. 

Art. 25 - A pessoa física ou jurídica e seu representante legal cujo 
nome conste do CADIN-MG ficará impedida de: 

I - participar de licitações públicas realizadas no âmbito dos órgãos 
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 dos atos previstos no art. 25, sendo obrigatória a 
consulta prévia ao CADIN-MG 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 elide a 
apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou outros atos 
normativos. 

Parágrafo único - Será pessoalmente responsabilizado o dirigente 
de órgão ou entidade que: 

I - descumprir o disposto neste capítulo; 
11 - utilizar ou divulgar as informações cadastrais para outros fins 

que não os previstos neste capítulo, 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. 
CAPÍTULO V 

~---------------------------~--------------------------~ 
I 
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Das alterações da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, da 
Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, e da Lei no 14.062, de 20 de 
novembro de 2001 

Seção I 
Das alterações da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975 

Art. 28 - A Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 6°- ( ... ) 
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, por destinatário situado em território mineiro, 

de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele 
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. 

§ 20 ( ... ) 
g) ocorrido o fato gerador no momento da saída de que trata o § 1 o 

do art. 7°, inclusive o fato gerador relativo a prestação de serviço de 
transporte, quando: 

1) não se efetivar a exportação no prazo de cento e oitenta dias 
contado da data do despacho de admissão em regime aduaneiro, 
prorrogável por igual período, nos termos de 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. 

( ... ) 
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§5o-( ... ) 
e) regime especial de tributação a ser estabelecido pelo Estado, na 

forma que dispuser o regulamento. 
( ... ) 
Art. r-( ... ) 
li- 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 art. 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° deste artigo; 
( ... ) 
§ 1 o - A não-incidência de que trata o inciso 11, observado o que 

dispuser o regulamento, aplica-se também à operação que destine 
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 deste artigo: 
1 - a não-incidência não alcança as seguintes situações: 
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. 
§ r - A não-incidência de que trata o inciso V do "caput" deste 

artigo: 
1 -alcança somente produto impresso em papel; 
2 - não alcança: 
a) máquina, equipamento e outros insumos destinados à impressão 

de livros, jornais ou periódicos; 
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b) suporte de áudio ou vídeo, meios eletrônicos e outro bem ou 

mercadoria que acompanhe livros, jornais e periódicos impressos em 
papel, ainda que na condição de brinde. 

§ so - O controle das operações de que tratam os §§ 1 o e 1 O deste 
artigo será disciplinado em regulamento. 

§ go - Nos casos previstos nos itens 1 e 3 da alínea "g" do § 2° do 
art. 6°, o armazém alfandegado ou o entreposto aduaneiro exigirão, 
para a liberação da mercadoria depositada, o comprovante de 
recolhimento do respectivo crédito tributário. 

§ 1 O - É admitida a revenda entre empresas comerciais 
exportadoras, desde que a mercadoria permaneça em depósito até a 
efetiva exportação, hipótese em que não se renovará o prazo para 
exportá-la. 

§ 11 - Na hipótese do § 1 O, avaliada a oportunidade e a 
conveniência, a autoridade fazendária poderá prorrogar o prazo. 

§ 12 - Na hipótese de produtos agropecuários remetidos para 
empresas situadas no Estado com fim exclusivo de exportação, na 
forma prevista no § 1 o deste artigo, não se efetivando a exportação 
por responsabilidade exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, 
bem como nos casos de fraude, dolo ou má-fé por parte dessa, fica o 
produtor rural remetente da mercadoria desobrigado do recolhimento 
do imposto devido, desde que o documento fiscal tenha sido emitido 
pela repartição fazendária, observada a forma e demais condições 
estabelecidas em regulamento. 

( ... ) 
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 alteração contratual e 
estatutária de interesse do Fisco, bem como mudança de domicílio 
fiscal, de domicílio civil dos sócios, venda ou transferência de 
estabelecimento, encerramento ou paralisação temporária de 
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atividades, na forma e prazos estabelecidos em regulamento; 

( ... ) 
XV - apor, na mercadoria ou na sua embalagem, o número da 

inscrição estadual, o número do lote de fabricação ou qualquer 
especificação de controle da produção, nas hipóteses e na forma 
especificada em regulamento; 

XVI - 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. 

( ... ) 
§ 3° - 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, sujeitas a confirmação por parte da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

( ... ) 
Art. 21 - ( ... ) 
VIII - a empresa prestadora de serviç9 de comunicação, referente 

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; 

( ... ) 
XIII - o fabricante ou o importador de equipamento emissor de 

cupom fiscal- ECF, 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 seu uso indevido; 

XIV - o fabricante ou o importador de ECF, 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 
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recolhimento integral do imposto devido ou do comprovante de 
exoneração do imposto; 

XVI - a pessoa física ou jurídica que desenvolver ou fornecer 
sistema para escrituração de livros ou emissão de documento fiscal 
por processamento eletrônico de dados que contenha funções, 
comandos ou outros artifícios que possam 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. 

§ 1 o - Respondem subsidiariamente pelo pagamento do imposto e 
acréscimos legais: 

I - 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 trinta dias para pagamento do tributo 
devido, sem acréscimo ou penalidade. 

§ 2° São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatuto: 

I - o mandatário, o preposto e o empregado; 
11 - o diretor, o administrador, o sócio-gerente, o gerente, o 

representante ou o gestor de negócios, pelo imposto devido pela 
sociedade que dirige ou dirigiu, que gere ou geriu, ou de que faz ou 
fez parte. 

§ 3°- São também pessoalmente responsáveis o contabilista ou o 
responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em 
relação ao imposto devido e não recolhido em função de ato por eles 
praticado com dolo ou má-fé. 
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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 à comercialização ou à 
industrialização do próprio produto; 

( ... ) 
§ 18 - Nas 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. 

§ 19 - Nas hipóteses do § 18 deste artigo, independentemente de 
favores fiscais ou de regime de recolhimento, o estabelecimento 
varejista que receber a mercadoria sem retenção ou com retenção a 
menor do imposto será responsável pelo recolhimento da parcela 
devida a este Estado. 

§ 20 - A responsabilidade prevista nos §§ 18 e 19 deste artigo será 
atribuída ao destinatário que receber mercadoria desacompanhada do 
comprovante de recolhimento do imposto, nos casos em que a 
legislação determine que seu vencimento ocorra na data da saída da 
mercadoria. 

( ... ) 
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. 

( ... ) 
§ 7o - 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 "caput" do art. 7° desta lei 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; 
2) havendo saldo remanescente, para outro contribuinte deste 
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Estado, na forma em que dispuser o regulamento. 1600 

( ... ) ' 

§ go _ A Secretaria de Estado de Fazenda alterara, de ofício, dado 
das declarações do contribuinte que se mostrarem divergente 5 

daqueles apurados pelo Fisco, no prazo de trinta dias contado d 5 

pagamento ou parcelamento do Auto de Infração, da lavratura d 0 

termo de revelia ou da decisão irrecorrível na esfera administrativa. 0 

§ 1 o _ No caso de decisão judicial que modifique valores alterado 
pelo Fisco na forma do § go deste artigo, a Secretaria de Estado d! 
Fazenda alterará, de ofício, os dados, nos termos da decisão. 

( ... ) 
Art. 33 - o imposto e seus acréscimos serão recolhidos no local da 

operação ou da prestação, observadas as normas estabelecidas pela 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

§ 1 o- ( ... ) 

1) ( ... ) 
i-( ... ) 
i.1.2 - destinatário da mercadoria ou d~ 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 outr~ 
unidade da Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de 
destiná-lo àquele; 

i.1.4 - onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou do bem, nas 
demais hipóteses. 

( ... ) 
Art. 39- ( ... ) 
§ 1 o - A movimentação de bens ou mercadorias e a prestação de 

serviços de transporte e comunicação serão obrigatoriamente 
acobertadas por documento fiscal, na forma definida em regulamento. 

§ 2° - Ao contribuinte que não estiver em dia com suas obrigações 
fiscais e tributárias será autorizada a impressão de documentos fiscais 
em quantidade limitada, observada a quantidade mínima necessária à 
movimentação de mercadorias ou à prestação de serviços pelo 
período de um mês, calculada com base na média dos últimos doze 
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meses de atividade. 

§ 3° - Na hipótese do § 2°, mediante requerimento do contribuinte e 
a critério do titular da Superintendência Regional da Fazenda a que o 
mesmo estiver circunscrito, poderá ser autorizada quantidade de 
documentos fiscais suficiente para período de três meses. 

§ 4 o - Na forma que dispuser o regulamento, para efeito da 
legislação tributária, fazendo prova somente a favor do Fisco, 
considera-se: 

I -falso o documento fiscal que: 
a) não tenha sido previamente autorizado pela repartição fazendária, 

inclusive em relação a formulários para a impressão e emissão de 
documentos por sistema de processamento eletrônico de dados; 

b) não dependa de autorização prévia para sua impressão, mas que: 
b.1) seja emitido por ECF ou sistema de processamento eletrônico 

de dados não autorizados pela repartição fazendária; 
b.2) não seja controlado ou conhecido pela repartição fazendária, 

nos termos da legislação tributária; 
11 - inidôneo o documento fiscal: 
a) não enquadrado nas hipóteses do inciso anterior e com 

informações que não correspondam à real operação ou prestação; 
b) extraviado, adulterado ou inutilizado. 
( ... ) 
Art. 42- ( ... ) 
li- acobertadas por documentação fiscal falsa ou inidônea; 
111- transportadas ou encontradas com documento fiscal que indique 

remetente ou destinatário que não estejam no exercício regular de 
suas atividades; 

§ 1 o - Mediante recibo poderão ser apreendidos, quando constituam 
provas de infração à legislação tributária, os documentos e objetos de 
que tratam os incisos I, li e 111 do art. 50. 

§ 2° - A apreensão prevista no § 1 o deste artigo não perdurará por 
mais de oito dias, exceto se: 

1 - a devolução dos documentos e objetos de que tratam os incisos 
I, 11 e 111 do art. 50 apreendidos for prejudicial à comprovação da 
infração, observado o disposto no§ 4° deste artigo; 

2 - a apreensão tratar-se de cópia de programas e arquivos 
eletrônicos . 
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( ... ) 
§ 4°- Na hipótese do item 1 do § 2° deste artigo, será fornecida ao 

contribuinte que o requeira cópia dos documentos, papéis, livros e 
meios eletrônicos apreendidos. 

( ... ) 
Art. 49 - A fiscalização do imposto compete à Secretaria de Estado 

de Fazenda, observado o disposto no art. 201 desta lei. 
§ 1 o - Para os efeitos da fiscalização do imposto, é considerada 

como subsidiária a legislação tributária federal. 
§ 2° - Aplicam-se subsidiariamente aos contribuintes do ICMS as 

presunções de omissão de receita existentes na legislação de 
regência dos tributos federais. 

§ 3° - Para os efeitos da legislação tributária, à exceção do disposto 
no art. 4°, inciso VI, da Lei no 13.515, de 7 de abril de 2000, não tem 
aplicação qualquer disposição legal excludente ou limitativa: 

I - do direito de examinar mercadoria, livro, arquivo, documento, 
papel, meio eletrônico, com efeitos comerciais ou fiscais, dos 
contribuintes do imposto, ou da obrigação destes de exibi-los; 

11 - do acesso do funcionário fiscal a local onde deva ser exercida a 
fiscalização do imposto, condicionada à apresentação de identidade 
funcional, sem qualquer outra formalidade. 

( ... ) 
Art. 52-( ... ) 
111- deixar de atender, dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal, 

a intimação para exibir livro, documento ou arquivo eletrônico exigidos 
pelo Fisco; 

( ... ) 
VI - utilizar indevidamente ECF, 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; 

( ... ) 
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; 

~--
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XII - impedir o acesso da autoridade fiscal a local onde estejam 

guardados ou depositados mercadoria, bem, livro, documento, 
arquivo, programa e meio eletrônico relacionado com a ação 
fiscalizadora; 

XIII - realizar operação ou prestação de serviço desacobertada de 
documentação fiscal própria; 

XIV - revelar indícios de incompatibilidade entre a operação ou a 
prestação realizada e a capacidade econômico-financeira 
evidenciada; 

XV - revelar indícios de incompatibilidade entre o volume dos 
recursos utilizados em operação ou prestação que realizar e a 
capacidade econômico-financeira dos sócios. 

§ 1 o - ( ... ) 

111 - emissão de documento fiscal sob controle da autoridade fiscal 
ou cassação da autorização para escrituração ou emissão de livro e 
documento fiscal 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 de operação ou 
prestação realizada, de documento fiscal e de outro elemento 
relacionado com a condição de contribuinte; 

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. 
( ... ) 
§50-( ... ) 
4) de imposição da penalidade prevista no inciso XXIV do art. 55 

desta lei; 
5) de aproveitamento indevido de crédito. 
§ 6° - Caracteriza reincidência a prática de nova infração cuja 

penalidade seja idêntica àquela da infração anterior, pela mesma 
pessoa, considerando-se em conjunto todos os seus 
estabelecimentos, dentro de cinco anos, contados da data em que 
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houver sido reconhecida a infração anteriór pelo sujeito passivo, 
assim considerada a data do pagamento da exigência ou da 
declaração de revelia, ou contados da data da decisão condenatória 
irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à infração anterior. 

( ... ) 
§ go - As multas previstas nos incisos I, li e IV do "caput" deste 

artigo poderão ser pagas com as seguintes reduções, observado o 
disposto no § 1 O deste artigo: 

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 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 2 deste parágrafo e 
até 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 3 deste parágrafo e 
antes de sua inscrição em dívida ativa. 

§ 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 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 1 deste parágrafo e 
antes de sua inscrição em dívida ativa. 

( ... ) 
Art. 55 - As multas para as quais se adotarão os critérios a que se 

referem os incisos 11 e IV do art. 53 desta lei são as seguintes: 
1 - por faltar registro de documentos próprios nos livros da escrita 

fiscal - 1 O% (dez por cento) do valor constante no documento, 
reduzindo-se a 5% (cinco por cento), quando se tratar de: 

( ... ) 
11 - por dar saída a mercadoria, entregá-la, transportá-la, recebê-la, 
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tê-la em estoque ou depósito desacobertada de documento fiscal, 
salvo na hipótese do art. 40 desta lei - 40% (quarenta por cento) do 
valor da operação, reduzindo-se a 20% (vinte por cento) nos seguintes 
casos: 

a) quando as infrações a que se refere este inciso forem apuradas 
pelo Fisco, com base exclusivamente em documentos e nos 
lançamentos efetuados na escrita comercial ou fiscal do contribuinte; 

( ... ) 
IV - por utilizar crédito do imposto decorrente de registro de 

documento fiscal que não corresponda à utilização de prestação de 
serviço ou ao recebimento de bem ou mercadoria- 40% (quarenta por 
cento) do valor da operação indicado no documento fiscal; 

V - por emitir ou utilizar documento fiscal em 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 art. 54 desta lei - 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 art. 54 desta lei - 40% (quarenta por cento) do valor da 
operação, apurada ou arbitrada pelo Fisco; 

XIII- por utilizar indevidamente crédito fiscal relativo a: 
a) operação ou prestação que ensejar a entrada de bem, mercadoria 

ou serviço beneficiados por isenção ou não-incidência - 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da prestação ou da operação; 

b) operação ou prestação subseqüente, com a mesma mercadoria 
ou com outra dela resultante, beneficiada com a isenção ou não-
incidência - 50% (cinqüenta por cento) do valor da prestação ou da 
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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 data de emissão ou de saída rasurada 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 
escrita fiscal ou comercial do contribuinte; 

( ... ) 
XVIII -por emitir ou utilizar documento fiscal consignando tomador 

ou usuário diverso daquele a quem o serviço tenha sido prestado -
50% (cinqüenta por cento) do valor indicado no documento; 

( ... ) 
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 valor 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 legislação 
tributária, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos anteriores -
50% (cinqüenta por cento) do valor do crédito indevidamente 
apropriado; 

XXVII - por deixar de proceder, na mercadoria, à selagem, à 
etiquetagem, à numeração e à aposição do número de inscrição 
estadual ou, no documento fiscal, à aposição de selo, do número de 
lote de fabricação e qualquer outra especificação de controle da 
produção - 30% do valor da operação, sem direito a qualquer redução; 

XXVIII - por deixar de emitir nota fiscal referente a entrada de 
mercadoria, no prazo e nas hipóteses previstos na legislação tributária 
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- 1 0% (dez por cento) do valor da operação. 

Parágrafo único - A prática de qualquer das infrações previstas 
neste artigo ensejará aplicação das penalidades nele estabelecidas 
em valor nunca inferior a 500 (quinhentas) UFEMGs. 

( ... ) 
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; 

c) a retificação de dados constantes em documento de arrecadação 
estadual; 

111 -das taxas previstas nos sub itens 2.4, 2.6, 2.7 e 2.1 O da Tabela 
"A" anexa a esta lei, o produtor rural; 

( ... ) 
V - da taxa prevista no subitem 2.24, a preparação e a emissão de 

documento de arrecadação no controle do trânsito de mercadorias ou 
pela internet; 

( ... ) 
Art. 131 - ( ... ) 
§ 1 o - O pedido de reconhecimento de isenção ou restituição de 

tributo ou penalidade, a consulta e o pedido de regime especial 
formulados pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de 
Processo Tributário Administrativo - PT A. 

§ 2o - Atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, a 
legislação tributária administrativa poderá disciplinar a prática dos atos 
processuais referidos no § 1 o, mediante utilização de meios 
eletrônicos. 

( ... ) 
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. 

§ 1 o - Compete exclusivamente aos Agentes Fiscais de Tributos 
Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício das 
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atividades de fiscalização e de lançamento do crédito tributário. 

§ 2° - Compete a Procurador do Estado defender, judicial e 
extrajudicialmente, ativa e passivamente, os funcionários da 
Secretaria de Estado de Fazenda, quando, em decorrência do 
exercício regular das atividades institucionais, forem vítimas ou 
indevidamente apontados como autores de ato ou omissão definido 
como contravenção penal ou crime. 

§ 3° - O disposto no § 2° deste artigo aplica-se também a ações 
cíveis decorrentes do exercício regular das atividades institucionais 
praticadas pelos funcionários da Secretaria de Estado de Fazenda. 

( ... ) 
Art. 222- ( ... ) 
§ 1 o - Compete ao Secretário de Estado de Fazenda regulamentar 

as formas de cobrança administrativa, a qual não ultrapassará o prazo 
de 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 
Advocacia-Geral do Estado para a cobrança judicial. 

§ 2° - Para fins de instrução de PTA, a repartição fazendária, antes 
do seu encaminhamento para inscrição em dívida ativa, realizará 
pesquisa prévia de bens dos devedores em cartório de registro de 
imóveis localizado em sua circunscrição. 

§ 3° - O disposto no § 2° deste artigo aplica-se aos créditos 
tributários superiores a 100.000 (cem mil) UFEMGs. 

§ 4 o - A pesquisa a que se refere § 2° deste artigo é isenta de 
pagamento de custas e emolumentos extrajudiciais. 

( ... ) 
Art. 227 - O exercício do controle administrativo da legalidade a que 

se refere o § 3° do art. 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 Advogado-Geral do 
Estado 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; 
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11 - a decisão pelo cancelamento total ou parcial somente 

produzirá efeitos legais após sua publicação no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 1 o - O Advogado-Geral do Estado, 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 art. 40 da Lei Federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980, 
por prazo igual ou superior a cinco anos, somados os períodos de 
suspensão. 

§ 3° - Fica o Secretário da Estado de Fazenda autorizado a 
determinar que não seja constituído ou que seja cancelado o crédito 
tributário: 

I - em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal contrária à Fazenda Pública, 
mediante parecer normativo da Advocacia-Geral do Estado; 

11 -de valor inferior a R$ 5.000,00 (cin.co mil reais), ressalvadas as 
hipóteses estabelecidas em decreto.". 

Art. 29- Os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°-( ... ) 
§ 1 o - ( ... ) 

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, por pessoa 
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte regular do imposto, 
de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados, qualquer que seja a sua destinação; 

( ... ) 
Art.13-( ... ) 
§ 21 - Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, 

pelo importador ou por entidade representativa dos respectivos 
segmentos econômicos, poderá o regulamento estabelecer como 
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VIII - a concessionária e a permissionária 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. 17 - O produtor rural deverá cadastrar-se na repartição 

fazendária, nos termos de regulamento. 
Art. 18 - O produtor rural deverá entregar ou transmitir, via internet, 

anualmente, declaração que conterá dados estritamente necessários 
ao controle da produção e circulação de mercadorias, nos termos de 
regulamento. 

( ... ) 
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: 

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 - Depende de autorização judicial a busca e apreensão de 

mercadorias, documentos, papéis, livros fiscais, equipamentos, meios, 
programas e arquivos eletrônicos ou outros objetos quando não 
estejam em dependências de estabelecimento comercial, industrial, 
produtor ou profissional. 

Parágrafo único - A busca e a apreensão de que trata o "caput" 
deste artigo também dependerá de autorização judicial quando o 
estabelecimento comercial, industrial, produtor ou profissional for 
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utilizado como moradia. 

( ... ) 
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 noventa dias da data da apreensão serão 
considerados abandonados e poderão ser, na forma estabelecida em 
decreto: 

I -aproveitados nos serviços da Secretaria de Estado de 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 art. 47, o prazo para declaração de seu 
abandono será de trinta dias, contado: 

I - da data do despacho de encaminhamento do processo para 
inscrição em dívida ativa, no caso de revelia; 

11 -da intimação do julgamento definitivo do processo, hipótese em 
que este terá tramitação urgente e prioritária. 

§ 2° - Serão consideradas igualmente abandonadas as mercadorias 
de fácil deterioração, cuja liberação não tenha sido providenciada no 
prazo fixado pelo agente do Fisco que efetuar a apreensão, à vista de 
sua natureza ou estado. 

§ 3° - No caso do § 2° deste artigo, as mercadorias serão avaliadas 
pela repartição fiscal competente e distribuídas a instituições de 
educação ou de assistência social. 

§ 4 o - O disposto neste artigo não implica a quitação do crédito 
tributário, devendo os procedimentos relativos a sua cobrança ter 
tramitação normal. 

( ... ) 
Art. 50 - São de exibição obrigatória ao Fisco: 
I - mercadorias e bens; 
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11 - livros, documentos, arquivos, programas e meios eletrônicos 

pertinentes à escrita comercial ou fiscal; 
111 - livros, documentos, arquivos, programas e meios eletrônicos 

que envolvam, direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário. 
§ 1 o - Na hipótese de recusa de exibição de elemento relacionado 

nos incisos do "caput" deste artigo, o agente do Fisco poderá lacrar 
móvel, equipamento ou depósito em que possivelmente esteja, 
lavrando termo desse procedimento, sem prejuízo de outras medidas 
legais, solicitando de imediato à autoridade fiscal a que estiver 
subordinado as providências necessárias, nos termos de regulamento. 

§ 2° - O condutor de bens e mercadorias, qualquer que seja o meio 
de transporte, exibirá, obrigatoriamente, em posto de fiscalização por 
onde passar, independentemente de interpelação, ou à fiscalização 
volante, quando interpelado, a documentação fiscal respectiva para a 
conferência. 

§ 3° - O prestador de serviço de transporte intermunicipal ou 
interestadual de valores, pessoas ou passageiros exibirá, 
obrigatoriamente, à fiscalização volante qu em posto de fiscalização, 
quando interpelado, a documentação fiscal respectiva para a 
conferência. 

§ 4°- Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - obrigado a enviar mensalmente à 
Secretaria de Estado de Fazenda a relação das empresas e 
respectivos valores arrecadados na cobrança da taxa de que trata o 
item 1 da Tabela "C" anexa a esta lei. 

( ... ) 
Art. 54 - As multas para as quais se adotará o critério a que se 

refere o inciso I do "caput" do art. 53 desta lei são as seguintes: 
1- por falta de inscrição: 500 (quinhentas) UFEMGs; 
li - por falta de livros fiscais devidamente registrados na repartição 

fiscal ou de livros fiscais escriturados por processamento eletrônico de 
dados devidamente autenticados - 500 (quinhentas) UFEMGs por 
livro; 

111 - por deixar de entregar ao Fisco documento informativo do 
movimento econômico ou fiscal, exceto o previsto no inciso VIII, na 
forma e no prazo definidos em regulamento: 

a) 100 (cem) UFEMGs por documento, quando se tratar de 
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microempresa, microprodutor rural ou produtor rural de pequeno 
porte; 

b) 500 (quinhentas) UFEMGs por documento, nas hipóteses não 
previstas no item "a"; 

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- 1.000 (mil) UFEMGs por infração; 

V - por imprimir ou mandar imprimir documento fiscal ou por utilizar 
formulário de segurança sem autorização da repartição competente ou 
em quantidade divergente da que foi autorizada- 1.000 (mil) UFEMGs 
por documento; 

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- de 1 (uma) a 100 (cem) UFEMGs por documento; 

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 deste 
artigo- 1.000 (mil) UFEMGs por intimação; 

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 ECF - 1.000 (mil) UFEMGs por 
equipamento; 

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 - 1.000 (mil) 
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UFEMGs por infração; 
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) UFEMGs; 
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) UFEMGs; 
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- 1.000 (mil) UFEMGs por constatação do Fisco; 
b) ECF devidamente autorizado, quando obrigatório - 1.000 (mil) 

UFEMGs por período de apuração; 
c) equipamento destinado a emitir ou a emitir e imprimir documentos 

fiscais por processamento eletrônico de dados, quando usuário do 
sistema - 1.000 (mil) UFEMGs por constatação do Fisco; 

XI - por manter no recinto de atendimento ao público ou utilizar ECF 
e acessórios em desacordo com a legislação tributária, sem prejuízo 
da apreensão dos mesmos, e por 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) 500 (quinhentas) UFEMGs por infração constatada em cada 

equipamento, se a irregularidade se referir ao equipamento; 
a.2) 50 (cinqüenta) UFEMGs por documento, se a irregularidade se 

referir a documento emitido; 
b) se a irregularidade implicar falta de recolhimento do imposto, 

3.000 (três mil) UFEMGs por infração constatada em cada 
equipamento; 

XII - por manter no recinto de atendimento ao público ou utilizar 
equipamento não autorizado pelo Fisco que possibilite o registro ou o 
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processamento de dados relativos a operáções ou prestações ou 
a emissão de documento que possa ser confundido com documento 
fiscal emitido por ECF- 3.000 (três mil) UFEMGs por equipamento; 

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 desse comprovante por ECF, exceto 
quando ambos estiverem integrados ou haja autorização da Secretaria 
de Estado de Fazenda para sua utilização - 3.000 (três mil) UFEMGs 
por equipamento; 

b) para transmissão eletrônica de dados, capaz de capturar 
assinatura digitalizada, que possibilite o armazenamento e a 
transmissão de cupom de venda ou comprovante de pagamento em 
formato digital, por meio de rede de comunicação de dados, sem a 
correspondente emissão dos comprovantes de pagamento pelo ECF -
3.000 (três mil) UFEMGs por equipamento; 

XIV - por extraviar ou inutilizar ECF - 3.000 (três mil) UFEMGs por 
equipamento; 

XV - por intervir ou permitir que terceiro intervenha em seu nome 
em ECF, sem estar credenciado na forma estabelecida na legislação 
tributária, ou, estando credenciado, por deixar de observar norma ou 
procedimento previsto na legislação tributária, relativo a intervenção 
no equipamento e a utilização de lacres de segurança, ou decorrente 
de sua condição de interventor credenciado - 3.000 (três mil) 
UFEMGs por infração constatada em cada equipamento ou por lacre 
de segurança; 

XVI - por deixar, a pessoa física ou jurídica credenciada a intervir 
em ECF, de entregar ao Fisco, por qualquer motivo, os lacres de 
segurança não utilizados ou extraviados, nas hipóteses de 
descredenciamento ou encerramento de atividades- 500 (quinhentas) 
UFEMGs por lacre; 

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 ECF, se~ 
observar procedimento definido na legislação tributária - 15.000 
(quinze mil) UFEMGs por equipamento; 
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XVIII - por fabricar lacre de segurança destinado a ECF 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 - 750 (setecentas e cinqüenta) UFEMGs por 
lacre, sem prejuízo da inutilização dos lacres fabricados, ou por 
infração; 

XIX - por deixar o fabricante ou o importador de ECF de comunicar 
ao Fisco, na forma e no prazo definidos na legislação tributária, a 
revogação de atestado de responsabilidade e capacitação técnica 
para intervir em ECF- 1.000 (mil) UFEMGs por infração; 

XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de 
programa aplicativo fiscal destinado a ECF, de observar norma ou 
procedimento previsto na legislação tributária relativo ao 
desenvolvimento do programa aplicativo fiscal ou decorrente de sua 
condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal -
1.000 (mil) UFEMGs por infração; 

XXI - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de 
programa aplicativo fiscal destinado a ECF, de substituir, quando 
intimada pelo Fisco, em todos os equipamentos que utilizarem o 
programa aplicativo, as versões que contiverem rotinas prejudiciais 
aos controles fiscais- 500 (quinhentas) UFEMGs por equipamento; 

XXII - por fabricar, fornecer ou utilizar ECF cujo "software" básico 
não corresponda ao homologado ou ao registrado pela Secretaria de 
Estado de Fazenda- 15.000 (quinze mil) UFEMGs por equipamento; 

XXIII - por desenvolver, fornecer, instalar ou utilizar "software" ou 
dispositivo em ECF que possibilite o uso irregular do equipamento, 
resultando em omissão de operações e prestações realizadas ou em 
supressão ou redução de valores dos acumuladores do equipamento -
15.000 (quinze mil) UFEMGs por equipamento; 

XXIV - por alterar ou mandar alterar as características de "software" 
básico ou de programa aplicativo fiscal destinado a ECF, de modo a 
possibilitar o uso do equipamento em desacordo com a legislação 
tributária- 15.000 (quinze mil) UFEMGs por equipamento; 

XXV - por alterar ou mandar alterar as características originais de 
"hardware" de ECF ou de seus componentes, de modo a possibilitar o 
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uso do equipamento em desacordo com a legislação tributária ou 
causar perda ou modificação de dados fiscais - 15.000 (quinze mil) 
UFEMGs por equipamento; 

XXVI - por reduzir ou mandar reduzir totalizador geral de ECF, 
ressalvadas as reduções por defeito técnico e sua reinicialização nos 
casos previstos na legislação tributária- 15.000 (quinze mil) UFEMGs 
por infração; 

XXVII - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aplicativo 
fiscal para uso em ECF em desacordo com a legislação tributária ou 
que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação - 15.000 
(quinze mil) UFEMGs por infração; 

XXVIII- por deixar de comunicar ao Fisco a movimentação de ECF 
nos casos definidos na legislação tributária- 200 (duzentas) UFEMGs 
por equipamento movimentado e não informado; 

XXIX - por utilizar sistema de processamento eletrônico de dados 
para escrituração ou emissão de livros e documentos fiscais em 
desacordo com o disposto na legislação tributária: 

a) 500 (quinhentas) UFEMGs por formulário, documento ou livro 
utilizado, emitido ou escriturado em desacordo com a legislação 
tributária; 

b) 3.000 (três mil) UFEMGs por infração nas demais hipóteses; 
XXX - por imprimir, mandar imprimir, utilizar, inutilizar ou cancelar 

formulário destinado a impressão de documento fiscal por 
processamento eletrônico de dados, bem como por confeccionar, 
mandar confeccionar, utilizar, inutilizar ou cancelar formulário de 
segurança destinado a emissão e impressão simultâneas de 
documento fiscal por processamento eletrônico de dados em 
desacordo com a legislação tributária- 500 (quinhentas) UFEMGs por 
formulário, sem prejuízo da inutilização dos mesmos; 

XXXI - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aplicativo 
destinado a escrituração ou emissão de livros e documentos fiscais 
por processamento eletrônico de dados que contenha função ou 
comando que possa causar prejuízo ao controle fiscal e à Fazenda 
Pública estadual- 15.000 (quinze mil) UFEMGs por infração; 

XXXII - por deixar de cancelar formulário de segurança em branco 
ou autorização para sua confecção, na forma definida na legislação 
tributária, na hipótese de desistência pelo contribuinte de sua 
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autorização para imprimir e emitir simultaheamente documentos 
fiscais por processamento eletrônico de dados - 500 (quinhentas) 
UFEMGs por formulário ou autorização; 

XXXIII -por deixar de encadernar ou por encadernar em desacordo 
com o estabelecido na legislação tributária as vias dos documentos 
fiscais ou os livros fiscais emitidos ou escriturados por processamento 
eletrônico de dados- 500 (quinhentas) UFEMGs por infração; 

XXXIV - por deixar de entregar, entregar em desacordo com a 
legislação tributária ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por 
deixar de manter ou manter em desacordo com a legislação tributária 
arquivos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais e à 
escrituração de livros fiscais- 5.000 (cinco mil) UFEMGs por infração. 

§ 1 o - Na hipótese do inciso V do "caput" deste artigo, a multa será 
aplicada considerando-se a quantidade confeccionada de 
documentos, conforme indicação constante no documento a que o 
Fisco teve acesso. 

§ 2° - Para fins de aplicação da multa prevista no inciso VIl do 
"caput" deste artigo, equipara-se à falta de entrega o fornecimento de 
arquivos eletrônicos em desacordo com os padrões da legislação ou 
da solicitação do Fisco. 

( ... ) 
Art. 56-( ... ) 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
intempestivo do imposto, observado o disposto no § 1 o deste artigo, a 
multa será de: 

a) O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia 
de atraso, até o trigésimo dia; 

b) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao 
sexagésimo dia de atraso; 

c) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia 
de atraso; 

11- havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor do imposto, observadas as hipóteses de reduções previstas 
nos §§ go e 1 O do art. 53. 

( ... ) 
§ 2°- As multas serão cobradas em dobro, quando da ação fiscal, 
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aplicando-se as reduções previstas no § 9° do art. 53, na hipótese 
de crédito tributário: 

I - por não-retenção ou por falta de pagamento do imposto retido em 
decorrência de substituição tributária; 

11 - por falta de pagamento do imposto nas hipóteses previstas nos 
§§ 18, 19 e 20 do art. 22; 

111 - por falta de pagamento do imposto, quando verificada a 
ocorrência de qualquer situação referida no inciso 11 do "caput" do art. 
55, em se tratando de mercadoria sujeita a substituição tributária. 

( ... ) 
§ 4°- Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: 
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar da hipótese prevista 

no inciso I deste artigo; 
( ... ) 
§ 5° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os 

valores restabelecidos em seus percentuais máximos. 
( ... ). 
Art. 57 - As infrações para as quais não haja penalidade específica 

serão punidas com multa de 500 (quinhentas) a 5.000 (cinco mil) 
UFEMGs, nos termos de regulamento. 

( ... ) 
Art. 90- ( ... ) 
§ 2o - Fica vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda a receita 

proveniente da arrecadação das taxas previstas no item 2 da Tabela 
"A" anexa a esta lei, sem prejuízo do disposto no art. 14 da Lei no 
13.515, de 7 de abril de 2000. 

( ... ) 
Art. 95 - A Taxa de Expediente será recolhida em estabelecimento 

autorizado 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 de: 

a) O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia 
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de atraso, até o trigésimo dia; 

b) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo-primeiro ao 
sexagésimo dia de atraso; 

c) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia 
de atraso; 

11- ( ... ) 
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 

pagamento ocorrer no prazo de 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 "a" e até 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 "b" e antes de sua 
inscrição em dívida ativa. 

( ... ) 
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 de: 

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia 
de atraso, até o trigésimo dia; 

b) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo-primeiro ao 
sexagésimo dia de atraso; 

c) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia 
de atraso; 

11- ( ... ) 
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 

pagamento ocorrer no prazo de 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 "a" e até 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 "b" e antes de sua 
inscrição em dívida ativa. 
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( ... ) 
Art. 17 4 - Observado o disposto no § 1 o do art. 219 desta lei, 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. 204- Os livros, meios eletrônicos e documentos que envolvam, 

direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário são de exibição 
obrigatória ao Fisco. 

§ 1 o - Na forma da Lei Complementar Federal no 1 05, de 1 O de 
janeiro de 2001, a Secretaria de Estado de Fazenda, por intermédio 
do Superintendente Regional competente, poderá solicitar 
informações relativas a terceiros, constantes em documentos, livros e 
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, 
inclusive as referentes a contas de depósito e de aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados 
indispensáveis. 

§ 2° - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, 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. 

Art. 205 - A autoridade fiscal poderá desconsiderar ato ou negócio 
jurídico praticado com a finalidade de descaracterizar a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, assegurado o direito de defesa do sujeito passivo. 

§ 1 o - A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do ato 
ou negócio jurídico previsto no "caput" deste artigo deverá ser feita 
juntamente com a impugnação ao lançamento do crédito tributário, na 
forma e no prazo previstos na legislação que regula o contencioso 
administrativo fiscal. 

§ 2° - O órgão julgador administrativo julgará em preliminar a 
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questão da desconsideração do ato ou negócio jurídico. 

( ... ) 
Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na esfera administrativa, 

poderá o contribuinte optar pela compensação entre o valor 
depositado, se indevido, ou a diferença, se excessiva, e o valor de 
tributo da mesma espécie, ou pelo pedido de restituição. 

Parágrafo único - Em ambas as hipóteses, a devolução ocorrerá no 
prazo máximo de trinta dias úteis, contado da data do requerimento de 
restituição, e 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 art. 213 desta lei. 

( ... ) 
Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em 

decreto, observadas as condições estabelecidas no art. 171 da Lei 
Federal no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e observará o seguinte: 

I - alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, aos 
juros e aos demais encargos incidentes sobre a dívida; 

11 - efetivar-se-á no curso de demanda judicial, ouvido o Ministério 
Público, abrangendo as exigências fiscais existentes na órbita 
administrativa; 

111 - dependerá de parecer conclusivo favorável a ser emitido, no 
prazo máximo de quinze dias, por comissão conjunta composta por 
servidores fazendários da área da administração tributária e por 
Procurador do Estado, a ser instituída pelo Secretário de Estado de 
Fazenda e pelo Advogado-Geral do Estado, por meio de resolução 
conjunta; 

IV - dependerá de aprovação por resolução conjunta do Secretário 
de Estado de Fazenda e do Advogado-Geral do Estado, que será 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

§ 1 o - Para fins do disposto no inciso 11, o Ministério Público, 
representado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá manifestar-se 
em quinze dias, ficando autorizada a transação, observados os 
demais incisos deste artigo, se a manifestação não se efetivar no 
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prazo mencionado. 

§ 2° - Deverá ser fundamentada a resolução conjunta de que trata o 
inciso IV que não aprovar, total ou parcialmente, o parecer previsto no 
inciso 111 deste artigo. 

( ... ) 
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. 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. 229 - A Secretaria de Estado de Fazenda desenvolverá, interna 

e externamente, nos termos estabelecidos em decreto e convênios, 
programa de educação fiscal, tendo como objetivo levar ao cidadão 
informações sobre a função socioeconômica do tributo, a 
administração pública e a alocação dos recursos públicos.". 

Art. 30 - Os artigos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 

"Art. 24- ( ... ) 
§ 4 o - 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. 

§ so- O disposto no inciso 111 do§ 4° não se aplica a microempresa, 
assim definida nos termos da Lei no 14.360, de 17 de julho de 2002. 

§ 6°- Do indeferimento da inscrição com base no inciso 111 do § 4° 
caberá recurso ao titular da Superintendência Regional da Fazenda a 
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que o contribuinte estiver circunscrito. 

( ... ) 
Art. 28- ( ... ) 
§ 5° - Na hipótese do "caput", não se considera cobrado, ainda que 

destacado em documento fiscal, o montante do imposto que 
corresponder a vantagem econômica decorrente de concessão de 
incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o disposto na alínea 
"g" do inciso XII do§ 2° do art. 155 da Constituição da República. 

( ... ) 
Art. 30- ( ... ) 
§ 5o - Declarada a inidoneidade de documentação fiscal, o 

contribuinte poderá impugnar os fundamentos do ato administrativo, 
mediante prova inequívoca da inexistência dos pressupostos para sua 
publicação, hipótese em que, reconhecida a procedência das 
alegações, a autoridade competente o retificará, reconhecendo a 
legitimidade dos créditos. 

( ... ) 
Art. 51 - ( ... ) . 
V - ocorrer a falta de seqüência do número de ordem de operação 

de saída ou de prestação realizada, em cupom fiscal, relativamente 
aos números que faltarem; 

VI - em qualquer outra hipótese em que sejam omissos ou não 
mereçam fé a declaração, o esclarecimento prestado ou o documento 
expedido 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 pelo contribuinte remetente ou pelo transportador; 

11- prestado o serviço não declarado pelo prestador, cuja prestação 
tenha sido informada ao Fisco pelo contribuinte tomador.". 

Art. 31 -Os itens abaixo relacionados da Tabela "E" a que se refere 
o § ao do art. 22 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"2 Produtos de papelaria e informática. 
3 Álcool, inclusive para fins carburantes. 
6 Aparelhos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos e suas partes e 

peças. 
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14 Acessórios, louças e metais sanitários. 
20 Pisos laminados, vinílicos, de borrachas, placas de aço, de 

matérias-primas naturais, carpetes de madeira e seus respectivos 
acessórios. 

23 Cimento de qualquer espécie, argamassas, adesivos, colas e 
rejuntes de aplicação na construção civil. 

25 Aparelhos de iluminação, acessórios, condutores elétricos e 
material para instalação elétrica em geral. 

35 Produtos cerâmicos, porcelanatos, revestimentos, azulejos, 
ladrilhos e mosaicos, inclusive pisos. 

50 Produtos ou preparados de limpeza e/ou polimento, inclusive 
para uso doméstico. 

51 Produtos alimentícios e produtos destinados à alimentação 
animal. 

52 Partes, peças e acessórios para automóveis, caminhões, ônibus, 
tratores, motocicletas e congêneres.". 

Art. 32- 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 certidão de débitos tributários negativa nos 
seguintes 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 11; 

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. 
§ 1 o_ Nas hipóteses abaixo indicadas não será exigida a 

apresentação do documento de que trata o "caput" deste artigo, 
ficando o deferimento do pedido 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; 

~-------------~------------~-
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. d . - 1626 11- pedido de reconhecimento e 1sençao; 
111 - inscrição como contribuinte e alteração cadastral que envolv 

inclusão ou substituição de sócio ou reativação da empresa; a 
IV - baixa de inscrição como contribuinte; 
v- nos casos previstos nos incisos I, 11 e 111 do "caput" deste artigo 

quando a decisão estiver a cargo da Secretaria de Estado d~ 
Fazenda. 

§ 2° - A certidão de que trata o inciso V do "caput" deste artigo será 
exigida pelo tabelião do cartório de notas, em nome do transmitente 
no momento da lavratura da escritura, como condição para esta. ' 

§ 3o - Na hipótese do inciso I do "caput" deste artigo, a concessão 
de incentivos, benefícios ou favores fiscais e financeiros de qualquer 
natureza também está condicionada à emissão de atestado de 
regularidade fiscal, na forma prevista na legislação tributária.". 

Art. 33 - A descrição dos atos de autoridade administrativa da 
Secretaria de Estado de 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: 

1 - 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"; 

111 - subitem 2.1 O: "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"; 

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. 34 - 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 
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com a seguinte redação: 
"2.1 - regime especial: 
-análise em pedido inicial- 607,00 
- análise em pedido de alteração - 304,00 
- análise em pedido de prorrogação - 81 ,00 
( ... ) 
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2.11 - análise em pedido de autorização para impressão de 
documentos fiscais: 

- na hipótese de impressão e emissão simultâneas por 
processamento eletrônico de dados - 21 ,00 

- nas demais hipóteses - 6,00 
( ... ) 
2.16 - utilização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF): 
-análise em pedido de autorização de uso de ECF- 41,00 
- análise em pedido de autorização para instalação de dispositivo 

adicional de Memória Fiscal ou de Memória de Fita-Detalhe em ECF -
71,00 

2.17 - análise em pedido de credenciamento para intervenção em 
ECF- 102,00 

2.18 - análise em pedido de registro, homologação ou revisão de 
homologação de ECF- 81 0,00.". 

Art. 35 - A Tabela "A" anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, fica acrescida dos seguintes subitens: 

"2.34 - análise em pedido de registro, homologação ou revisão de 
homologação de equipamento Unidade Autônoma de Processamento 
(UAP) - 486,00 

2.35 - análise em pedido de cadastramento de empresa 
desenvolvedora de programa aplicativo fiscal- 61,00 

2.36 - análise em pedido de habilitação de estabelecimento 
fabricante de lacre para ECF - 41 ,00 

2.37 - análise em pedido de autorização para fabricação de lacre 
para ECF- 31,00 

2.38 - registro de cessão de precatório parcelado - 15,00 
2.39- certidão de informações completas sobre precatório- 15,00.". 

Seção 11 
Das alterações da Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, e da Lei 

no 14.062, de 20 de novembro de 2001 

~------------~--------------~ 
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Art. 36 - Os arts. 7° e 19, da Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 

2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. r- 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 lil11ite 
estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação 
fiscal, observada a redução prevista no item 2 do § 1 O do art. 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. 19 - O prazo para interposição dos recursos previstos nos 

incisos I a 111 e V do art. 17 é de dez dias contados da intimação do 
acórdão.". 

Art. 37- O art. 17 da Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento e da Câmara 
Especial cabem os seguintes recursos: 

( ... ) 
V- pedido de reexame para a Câmara Especial, 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 art. 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 ou contribuinte, observada a restrição contida no art. 142 da 
Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, referente à mesma matéria 
objeto da discussão na instância administrativa. 

( ... ) 
§ r - O pedido de reexame será dirigido ao Presidente do Conselho 
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1629 
de Contribuintes, 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 a tramitação 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 art. 19 desta 
lei; 

b) parecer da Auditoria Fiscal; 
c) pautamento para sessão da Câmara Especial.". 
Art. 38- Os arts. 20 e 23 da Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, 

ficam acrescidos dos seguintes incisos: 
"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. 39 - O § 2° do art. 22 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 

2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- ( ... ) 
§ 2° - 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 art. 2° 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.". 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais 

Art. 40 - Fica excluída a responsabilidade tributária do produtor rural 

~-------------~-------------
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situado neste Estado, correspondente a fato gerador ocorrido até 
a data de publicação desta lei e decorrente de operação com produto 
agropecuário destinado a exportação e ao abrigo da não-incidência do 
ICMS, na forma prevista no § 1 o do art. 7° da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, na hipótese de não se efetivar a exportação por 
culpa exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, seja esta 
exportadora, "trading company", armazém alfandegário ou entreposto 
aduaneiro, bem como nos casos em que a adquirente agir com fraude, 
dolo ou má-fé, desde que o documento fiscal do produtor rural tenha 
sido emitido pela repartição fazendária. 

§ 1 o - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a 
responsabilidade é exclusiva da empresa exportadora, "trading 
company", armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao produtor rural que 
tiver agido mediante fraude, dolo ou má-fé. 

Art. 41 -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. 42- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto: 
I - a norma prevista no § 5° do art. 13 desta lei e as alterações dos 

arts. 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; 

11 -os arts. 34 e 35 desta lei, que produzirão efeitos a partir de 1 o de 
janeiro de 2004. 

Art. 43- 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 art. 3°; 
b) alínea "d" do§ 5° do art. 6°; 
c) alínea "b" do§ 3° do art. 13; 
d) § 2° do art. 16; 
e) inciso VI do "caput" do art. 21; 
f) item 2 do § 11 e o § 11-A do art. 22; 
g) parágrafo único do art. 46; 
h) § 6° do art. 52; 
i)§ 4° do art. 53; 
j) incisos XV, XX e XXII do art. 55; 

-
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I) § 3o do art. 56; 
m) art. 58; 
n) inciso IV do§ 3° e o§ 4° do art. 91; 
o) § 2° do art. 98; 
p) § 3o do art. 120; 
11 -os arts. 16 a 30, da Lei no 13.243, de 23 de junho de 1999; 
111- o art. 8° da Lei no 13.741, de 29 de novembro de 2000; 
IV- o art. 16 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 2001. 
Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Sidinho do 
Ferrotaco - Ermano Batista - Doutor Ronaldo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 16/7/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
José Benedito da Silva, ocorrido em 15/7/2003, em Tocos do Moji. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Dionísio dos Santos, ocorrido em 9/7/2003, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Sales de Carvalho, ocorrido em 5/7/2003, em Patos de Minas. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Guilherme Corrêa Borges, ocorrido em 10/7/2003, em Patos de Minas. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

COMUNICAÇÃO 
- O Sr. Presidente despachou, em 17/7/2003, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento do Sr. 

Daniel Sanches Berigo, ocorrido em 17/7/2003, em Uberlândia. (-
Ciente. Oficie-se.) 

~------------~------------~ 
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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

14/7/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 2a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação -
Questão de ordem - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 25/2003; encerramento da discussão; votação 
nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido 
em 1 o turno; questão de ordem; leitura das Emendas nos 1 e 2; 
votação nominal das Emendas nos 1 e 2; aprovação; declarações de 
voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 717/2003; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério Correia; 
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas 
n°s 1 a 8; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
788/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 884/2003; aprovação - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 716/2003; aprovação na forma do vencido 
em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 719/2003; 
encerramento da discussão; questão de ordem; leitura das Emendas 
n°s 1 e 2; discursos dos Deputados Rogério Correia, Chico Simões, 
Maria Tereza Lara, Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos 
Sávio, Paulo Piau, Alencar da Silveira Jr. e lrani Barbosa; votação do 
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação das Emendas n°s 1 e 2; aprovação - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 724/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 782/2003; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Sargento 
Rodrigues, Rogério Correia e Paulo Piau; votação do projeto; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
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quórum; existência de número regimental para votação - Votação, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 668/2003; requerimentos dos 
Deputados Weliton Prado e Fahim Sawan; deferimento; discursos dos 
Deputados Laudelino Augusto, Marília Campos, Maria Tereza Lara, 
André Quintão, Weliton Prado, Paulo Piau e Domingos Sávio; 
prorrogação da reunião; discursos dos Deputados Miguel Martini e 
Sebastião Helvécio; questão de ordem; votação do Substitutivo n° 1, 
salvo emenda e subemenda; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas n°s 1 e 2; votação da Emenda no 6 e da Subemenda no 1 à 
Emenda n° 3; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 3; declaração 
de voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: 
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar no 
25/2003 e dos Projetos de Lei n°s 716, 719, 724 e 782/2003; 
aprovação - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria -
André Ouintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Márcio Passos - 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 - 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 

~-------------~------------~ 
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povo mineiro, iniciamos os n~ss~s trabalhos. Com a. palavra,. o Sr . 
2°-Secretário, para proceder a le1tura da ata da reumao antenor. 

1a Parte 
Ata 

_ o Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitur 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. a 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

o Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 
2a Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 0 

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

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

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

presente reunião a Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003, os 
Projetos de Lei Complementar nos 26 a 28/2003, bem como o Projeto 
de Lei no 718/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada 
sábado, dia 12, e que faz retirar da pauta o Projeto de Lei no 
721/2003, por não estarem preenchidos os pressupostos processuais 
para sua apreciação. 

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

Carlos Andrada, apoiado pela totalidade dos líderes com assento 
nesta Casa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo 
que o Projeto de Lei no 668/2003 seja apreciado em último lugar. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Questão de ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, aproveito a votação dos projetos da reforma administrativa 
para tratar de fato, que considero grave, acontecido no último sábado. 
Todos os Deputados devem ter tomado conhecimento da publicação, 
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no "Minas Gerais" do dia 12, de despacho da Corregedoria-Geral 
de Polícia sobre o Processo Administrativo no 52.700/2002. Sinto-me 
no dever de denunciar essa decisão, pois, na semana passada, estive 
nesta tribuna elogiando a Corregedoria. Cid Moreira de Queiroz, 
Delegado de Polícia, estava sendo processado por ter ajudado um 
traficante preso na Dutra Ladeira a fugir, escondido no porta-malas do 
seu carro. Há oito ou nove meses, a comissão processante decidiu 
que o Delegado havia cometido transgressão disciplinar, de acordo 
com o inciso 11 do art. 158 da Lei no 5.406, de 1969 - Lei Orgânica da 
Polícia Civil. 

Segundo a decisão da Comissão, será aplicada a pena de demissão 
nos casos de: "li - procedimento irregular de natureza grave". O 
processo administrativo foi feito em função desse inciso e desse 
artigo. Lamentamos que a Corregedoria, depois de demorar 8 ou 9 
meses para decidir sobre essa questão, que deveria ser a expulsão do 
Delegado da Polícia Civil, tenha desclassificado a transgressão do art. 
158, colocando penas mais leves como as do art. 160, incisos XIV e 
XXIII, c/c o art. 144, inciso 111, que, em última análise, não dava 
expulsão. 

Nesse ato publicado no "Minas Gerais", estamos vendo a punição, 
por 90 dias, do Delegado e da sua equipe, formada por um Detetive e 
dois Carcereiros. 

Hoje discutimos a questão da criação da Superintendência de 
Segurança Penitenciária e da transferência da guarda dos presídios 
de policiais para Agentes Penitenciários. 

Preocupados com a verdade e para não cometer injustiça, fizemos 
pesquisa nas varas criminais de Belo Horizonte, a respeito desse 
Delegado, e é lamentável darmos ciência ao Plenário de um fato como 
este. Na 1 a Vara Criminal, é réu no Processo no 23197003316-4 em 
crime contra pessoa e dolo, no qual a vítima é Paulo Sérgio Lopes. É 
réu também no Processo no 23199004543-8, em crime contra a 
administração da justiça, no qual é vítima Gerson Ferreira da Costa. É 
ainda réu no Processo n° 231988006412-6, por crime de abuso de 
autoridade, no qual é vítima José Geraldo Ribeiro Sobral. É réu 
também no Processo n° 23100001622-1, crime contra a administração 
da justiça, no qual a vítima é o próprio Estado. Esse era o inquérito 
administrativo. É réu também nos Processos n°s 23102013840-1, por 

~ 
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crime contra a administração da justiça, e 23198006215-3, por 
crime de abuso de autoridade, no qual a vítima é Reinaldo Márcio de 
Carvalho. 

Juntamente com a Mesa da Assembléia- o Presidente Mauri Torres 
é testemunha, juntamente com o Deputado Sargento Rodrigues e o 
Deputado Rogério Correia -, pelo fato de o processo estar concluído 
há 9 meses, pedimos ao Governador que assinasse o ato de 
demissão. Mas modificaram todo o processo administrativo. O 
Corregedor-Geral, usando de sua competência, transformou a 
expulsão pedida em uma pena de 90 dias de detenção. 

Esse processo administrativo dizia respeito a esse que citei, n° 
23100001622-1. E os outros processos? É lamentável que isso 
aconteça. É lamentável que uma apuração demorada e árdua não 
tenha conseguido seu intento. Exigimos do Governador, que se 
demonstrou sensível ao cumprimento da lei, que acabou sendo 
modificada. Esses atos de pressão e ameaça que alguns 
parlamentares sofrem não seriam para fazer com que haja recuo da 
polícia, para termos nova polícia, com outros ideais? 

Estamos trazendo esse registro durante uma convocação 
extraordinária, num melancólico dia 14 de julho de 2003, quando 
perdemos a oportunidade de fazer justiça. Sabemos que haverá 
recurso do Ministério Público, sabemos que no caso dos outros 
processos há como ter a pena acessória, que seria a exoneração, e 
que todos os processos comportam pena acessória, mas é lamentável 
que essa situação se prolongue, diga-se de passagem, por um réu 
cuja sentença de condenação tenha sido transitada em julgado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 25/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim", e os 

-
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que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A fim de proceder à 
votação por meio eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que 
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste 
momento. Em votação, o projeto, salvo emendas. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar 

da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Ermano Batista - Gil 
Pereira- Gilberto Abramo- Gustavo Valadares- lrani Barbosa- Jayro 
Lessa - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz 
Fernando Faria - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre 
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura das Emendas n°s 1 e 

2, apresentadas, no 1 o turno, pela Comissão. Reforço a aprovação do 
projeto por meio do substitutivo, que foi apresentado e discutido no 1 o 
turno. Como já realizamos a discussão no 1 o turno, não discutirei 
agora, mas saliento que o substitutivo alterou essencialmente o 
projeto em alguns pontos, contando com a participação ativa dos 
servidores e dos sindicatos. Peço a aprovação do substitutivo, mas 
solicito que antes seja feita a leitura das Emendas nos 1 e 2. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura das Emendas n°s 1 e 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - ( - Lê as 
Emendas n°s 1 e 2, que foram publicadas na edição de 12/7/2003.) 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°S 1 e 2. 
- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar 

da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Biel Rocha - Bonifácio 

'----~-------1 



1638 
Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva 
- Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Ermano Batista -Gil Pereira- Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes -João Bittar- José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando 
Faria - Márcio Passos - 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 Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco 
- Wanderley Ávila - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto 
contrário. Estão aprovadas as Emendas n°s 1 e 2, ficando, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 25/2003 na 
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas nos 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Nossa bancada votou favoravelmente 

ao substitutivo. Fizemos longa discussão não apenas a respeito do 
projeto, mas do IPSEMG. Há muito fazemos crítica ao Governo Aécio 
Neves, quanto à forma como enxerga a comissão do IPSEMG. Não é 
à toa que estamos no quarto Presidente do Instituto, em menos de 
seis meses. Há intenção do Governo de sucatear órgão tão importante 
como o IPSEMG, e, por isso, eu e o Deputado Chico Simões 
requeremos a formação de comissão especial para analisar a 
situação. Ademais, a Assembléia Legislativa poderá acompanhar e 
dar sugestões junto ao sindicato e a trabalhadores. 

A aprovação do projeto não resolve. As discussões têm de ser 
feitas, em especial, para que o Instituto possa avançar. Denunciamos 
o retrocesso existente no IPSEMG, fruto de sucateamento. 
Solicitamos ao Presidente, aproveitando a presença dos servidores, 
que, no segundo semestre, a comissão especial seja formada. 
Obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, queremos registrar e 
declarar nosso voto favorável ao projeto. Tive o privilégio de ser 
relator e apresentar esse substitutivo, construído na Comissão de 
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Administração Pública. 

Foi fruto de um debate profundo, com a contribuição dos Deputados 
que compõem a Comissão de Administração Pública e dos demais 
parlamentares desta Casa, que se mostraram interessados na 
questão. Mas, decididamente, teve a contribuição fundamental dos 
servidores do IPSEMG, que, conscientes da importância desse órgão, 
não só para os servidores do Instituto, mas também para todos os 
servidores do Estado, levaram suas sugestões para as audiências 
públicas e para os debates. Estamos no caminho certo. O Governador 
tomou a decisão corajosa e séria de buscar o equilíbrio financeiro 
desse importante órgão, numa demonstração clara de que quer 
valorizá -lo. 

É importante que outras mudanças sejam implementadas, que a 
Casa possa acompanhar a gestão do atual Presidente, Dr. Hélio 
Brasileiro, que veio a esta Casa, de forma atenciosa, discutir conosco 
as mudanças. Não apenas aprovamos, mas temos a convicção de 
que, juntos com os servidores, com esta Casa e com a direção do 
órgão haveremos de fortalecer o IPSEMG, o que é nosso propósito. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, manifesto nosso voto 
favorável a esse substitutivo. Designado que fui pelo nosso Líder, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, para acompanhar esse projeto, 
ressalto a maturidade com que esta Casa está analisando todos os 
projetos que chegam, sejam eles dos Deputados ou do Governador do 
Estado. 

O Deputado Chico Simões acompanhou, em nome da bancada de 
Oposição, as negociações do projeto. Mudanças acordadas foram 
feitas, com aquiescência do Governo e do próprio IPSEMG, para 
fortalecer o projeto. Alguns itens foram suprimidos desse substitutivo, 
para esperar a reforma da Previdência, em âmbito nacional, sobretudo 
a questão da contribuição compulsória, que é fundamental para a vida 
do próprio IPSEMG. Quanto a isso, houve concordância geral de 
todas as bancadas, para o fortalecimento do Instituto. 

Quanto à posição do novo Presidente do IPSEMG, o Deputado 
Rogério Correia fala sobre a troca de Presidentes. Infelizmente, isso 
não é o desejável, mas houve a necessidade e o Governador tem 
tomado as providências necessárias. Estamos confiantes na 
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administração do Dr. Hélio Brasileiro, que, nesse contato mínimo té o 
que tivemos, demonstrou sua capacidade. Esperamos que fiqu~ ~ 0 e 
final da gestão do Governador Aécio Neves. Todos, OposiÇ8

118 él 
Situação, queremos que o IPSEMG seja um órgão forte, que ven 
apoiar o servidor do Estado. e 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Depu~~dos das 
Deputadas, pessoas que nos acompanham pela TV Assemblela e toi 
galerias, registro nosso voto favorável a esse projeto, q~e de 
construído de maneira muito madura. Com certeza, o Legislatlv.o 118r 
Minas Gerais mostrou equilíbrio ao fazer as negociações e camlndeu 
para um resultado que, se não atendeu no todo, pelo menos a~en ãO 
em parte aos interesses, primeiro, do próprio IPSEMG, poiS 11d0 ; 
podemos abrir mão de sua autonomia e de tê-lo em nosso. Estados 
segundo, atendeu aos interesses dos funcionários e, por últ1mo, a 
usu~rios do IPSEMG. Votamos pela manutenção do IPSEMG. oue'os 
part1r do segundo semestre, ou imediatamente, retorne~ 0 
atend~mentos médicos no interior, a revisão dos convê~1os, 0 
atendimento odontológico, enfim, que se continue construmdo 
IPSEMG Família, tornando-o uma entidade cada vez mais forte. 0 

Quando fa~armos sob~e reforma previdenciária, queremos que m 
IPSEMG seJa responsavel por mais essa tarefa, que se ve 
desenvolvendo de maneira importante. 

Parabenizamos esta Casa e os servidores. A partir de agora, 
teremos tranqüilidade para fazer com que o IPSEMG continue 
cumprindo o importante papel que já cumpre há quase 1 00 anos. 

O Deputado Alberto Bejani- Revimos a situação do IPSEMG, que 
parecia preocupante. O funcionário público também fica doente, 
precisa do departamento de odontologia e está cansado de ser 
penalizado, principalmente por ações que aconteceram no passado, 
de governos que passaram pelo Estado e quiseram fa~~r 
modificações que, a princípio, pareciam-nos que teriam o funcionano 
público estadual como principal objeto de sacrifício. 

Esta Casa começa a encontrar um denominador comum, fazendo 
parceria com os Deputados e trazendo soluções. Parabenizo esta 
Casa e, principalmente, os funcionários do Governo. Fica aqui minha 
solidariedade. O funcionário não é e não pode ser o lado mais fraco 
do Estado, pois é permanente. Aqueles que o governam, passam de 
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quatro em quatro anos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
717/2003, do Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e nos 
3 a 8, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão 
de Justiça, e n°s 3 a 8, apresentadas pela Comissão de Administração 
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação da 
matéria, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Apresentamos emendas ao projeto, 
tentando, pelo menos, democratizar o desempenho institucional. 
Nossa sugestão de incluir os sindicatos na avaliação e, portanto, no 
acordo de metas a ser feito, foi acatada. Da forma como o projeto 
estava, havia apenas representação institucional do Governo. Solicito 
a aprovação da Emenda no 8. 

O Sr. Presidente - Em votação o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 8. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 
717/2003 com as Emendas n°S 1 a 8. À Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 788/2003, do 
Governador do Estado, que altera a composição de cargos integrantes 
da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que trata o 
art. 2° da Lei no 10.473, de 5/6/91, modificado pelo art. 1 o da Lei 
Delegada no 97, de 29/1/2003, e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do 
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projeto na forma do Substitutivo no 1, apre'sentado pela Comissão 
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1 . Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 788/2003 na forma do Substitutivo no 1 . À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 884/2003, do 
Governador do Estado, que modifica o art. 4° da Lei Delegada no 28, 
de 28/8/85, que dispõe sobre o Conselho de Administração do 
Pessoal e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 716/2003, do 
Governador do Estado, que altera a redação do art. 9° da Lei no 
10.363, de 27/12/90, alterado pelo art. 11 da Lei no 10.745, de 
25/5/92, e dá outras providências. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 716/2003 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 719/2003, do 
Governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei no 5.945, de 
11/7/72; a Lei no 6.565, de 17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 
23/7/81; a Lei Delegada no 35, de 28/8/85; a Lei no 9.532, de 30/12/87; 
o art. 5° da Lei no 10.945, de 27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; e 
a Lei n° 13.533, de 11/5/2000, e dá outras providências. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, antes de 

encaminhar a votação, solicito que seja feita a leitura das Emendas 
n°S 1 e 2. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura das Emendas n°s 1 e 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - ( - Lê as 
Emendas n°s 1 e 2, que foram publicadas na edição do dia 
12/7/2003.). 

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

O Deputado Rogério Correia - Encaminho favoravelmente à 
aprovação das emendas. A Emenda no 1 faz justiça aos servidores de 
função pública, permitindo que tenham direito ao apostilamento, da 
mesma forma que os efetivos. O Deputado Ermano Batista fez essa 
defesa desde o princípio. E o Deputado Chico Simões nos ajudou 
muito nas negociações. 

Esperamos não só a aprovação dessa emenda, mas também a sua 
sanção. Na legislatura passada, aprovamos proposição para que o 
servidor de função pública se tornasse efetivo. Portanto, não há razão 
para que seja discriminado. Então, peço que aprovem a emenda e 
espero, já que a base do Governo está favorável, que o Governador 
Aécio Neves não a vete. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, mais uma vez o Poder 
Legislativo mineiro mostrou sensibilidade fazendo justiça, ou, até 
mais, deixando de cometer crime. Fomos procurados por servidores 
de função pública, que foram apostilados. Ao longo dos anos, 
estruturam suas vidas com base nos salários que percebem. Seria 
algo desastroso se perdessem o apostilamento. Tenho certeza de que 
o Governo manterá essa emenda, porque temos funcionários com 
grandes despesas com estudos dos filhos. Hoje não temos faculdades 
federais à disposição. Gasta-se muito com a educação dos filhos. Há 
pessoas que recebem R$2.500,00 ou R$3.000,00 por mês e, caso 
percam o apostilamento, receberão R$700,00 ou R$800,00. É 
humanamente impossível viver assim. 

Entendemos que a perda salarial foi um dos motivos que levou esta 
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Casa a fazer essa emenda na Comissão de Administração 
Pública. Peço não só ao Presidente da Comissão, mas também ao 
Presidente desta Casa, que peçam ao Governador que mantenha 
essa emenda do modo como está, porque estaremos cumprindo o 
nosso papel e praticando justiça. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Maria Te reza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Reafirmo as palavras dos 
Deputados e a importância de garantir direitos aos que estão com a 
vida programada. A sensibilidade desta Casa às reivindicações dos 
servidores e o papel desses servidores, do colegiado, das diretoras e 
representantes dos servidores das Secretarias da Educação e da 
Saúde, que procuraram insistentemente os Deputados, foram 
fundamentais. Acreditamos na mobilização dos servidores e dos 
sindicatos com os parlamentares, cujo papel é ouvir as bases para 
votar leis que respeitem direitos. O apostilamento não seria 
necessário se os salários fossem dignos. Obrigada. 

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

O Deputado Ermano Batista* - Reputo a Emenda no 1 como a da 
justiça. No serviço público, há segmento que, ao longo dos anos, 
exerce com dignidade cargos comissionados. Se aprovada a reforma, 
os detentores de função pública serão prejudicados. O Deputado 
Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, teve boa-vontade em nos 
ajudar a fazer justiça com os bravos servidores da função pública. Na 
votação de 1 o turno, a emenda apresentada na Comissão de 
Constituição e Justiça foi retirada. Mas, conversando com o Deputado 
Alberto Pinto Coelho, houve por bem solicitar da Comissão de 
Administração Pública emenda com parecer de 1 o turno. Portanto, 
agradeço aos membros daquela Comissão que nos ajudaram a fazer 
justiça. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, a Emenda no 1 garante àqueles que não tinham 
assegurado no Projeto de Lei no 719 os seus direitos quanto às 
remunerações e garantias funcionais. Encaminho favoravelmente à 
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Emenda n° 2, de nossa autoria, apresentada ao Projeto de Lei no 
124, que garante ao pequeno número de servidores da educação sua 
permanência até a aposentadoria, no órgão central da Secretaria de 
Estado e nas superintendências. Agradeço a compreensão do Líder 
do Governo e parabenizo os servidores a serem contemplados com 
essa emenda. Demos passo fundamental, já que, desde a legislatura 
passada, o projeto estava em andamento e consubstanciado na boa 
vontade do Líder e da Comissão. Agora é aprovado na forma da 
emenda. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados, 
servidores públicos e lideranças, encaminho favoravelmente. É 
perfeitamente natural que no processo de 2° turno ainda haja 
aprimoramento da proposta legislativa. No 2° turno é convencional que 
haja aprovação do vencido e tramitação mais rápida. O princípio 
estabelecido pela nossa comissão, mesmo no 2° turno, foi de ampla 
harmonia com a liderança do Governo e os pares desta Casa. Além 
disso, os servidores foram ouvidos mais uma vez. Estávamos 
reunidos para emitir parecer final sobre este projeto de lei quando 
fomos procurados por lideranças e contactados pelos Deputados 
Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva e outros. Mostraram que não era 
justo os detentores de função pública terem o direito a tratamento 
equivalente negado e o salário reduzido. Alguns servidores, perto de 
se aposentarem, estão apreensivos com a perspectiva de redução 
drástica em seu salário. Logo, ao discutirmos projetos de lei que 
buscam o aprimoramento da relação do Estado com o servidor, não 
deveríamos cometer injustiças. 

Por isso, ao longo do trabalho da Comissão de Administração 
Pública, elaborou-se um substitutivo. Preocupava-nos assegurar 
transição na questão do apostilamento. O plano de carreira para o 
segundo semestre é tão importante quanto ele. Porém, não devemos 
acabar, pura e simplesmente, com o apostilamento, sem respeitar o 
direito dos que se empenharam ao longo de uma carreira e vida, 
dedicando-se muitas vezes além do horário normal e assumindo 
inúmeras responsabilidades. De repente, poderiam ser esquecidos e 
até perseguidos por legislação que os ignorasse. 

~--------------------------~---------------------------
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Num primeiro momento, elaboramos um substitutivo com a 

cooperação dos Deputados. Preocupamo-nos em contemplar as 
diretoras de escola para que apostilem integralmente, ·com dois 
mandatos realizados, ou proporcionalmente. Além disso, o 
apostilamento não será contado por ano ou dia. Aliás, isso foi 
contribuição do Deputado lvair Nogueira e de outras Lideranças do 
PMDB. Recebemos sugestões de diversas bancadas, como a do PT e 
do PSDB, partido do qual me sinto honrado de ser membro. 

Finalmente, acatamos a questão da função pública. Como relator, 
com entusiasmo, incluí essa emenda. Esperamos que seja aprovada, 
para que se faça justiça. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, dentro desse projeto e do 
enfoque do Governador Aécio Neves, faço menção ao fato de que os 
direitos adquiridos pelos servidores não devem ser alterados. Em 
harmonia com a Oposição, a bancada de sustentação ao Governo e 
os servidores públicos, realizamos alterações substanciais nos 
projetos, dentro de seu encaminhamento. Além dessas emendas 
relatadas pelos Deputados Ermano Batista e Dalmo Ribeiro Silva, faço 
duas menções. 

Às emendas dos Deputados Antônio Andrade e lvair Nogueira, 
incorporamos algumas emendas. Na verdade, concedem aos 
servidores o direito ao apostilamento a partir do final de fevereiro. 
Esse foi um prazo extenso, pois o projeto inicial dizia que seria a partir 
de 31 de dezembro. Ao final de fevereiro, todas as pessoas com 
direito proporcional em dias - isso é importante - serão contempladas 
e beneficiadas no apostilamento, de acordo com o crédito que 
possuam em período e dia. Não seria um direito, como na demanda 
principal, apenas para os diretores de escola, mas também para os 
servidores da administração pública. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, esta Casa já fez 
o que deveria. O Deputado Alberto Pinto Coelho trabalhará junto ao 
Governo - e cada um de nós deverá fazer sua parte -, para conseguir 
a sanção do projeto . 

....____---~-----~ 
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Desde o início, o Deputado Rogério Correia falava no pacotão, 

que ficou imenso, pois contou com a participação de todos os 
Deputados. Agora, estamos votando e aprovando-o. O Governador 
enviou seu projeto, aceitou nossas sugestões e, agora, com certeza, 
concordará com nossa votação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, depois de um trabalho 
gigantesco desta Casa e do Governo, chegamos a um consenso. Nem 
todas as reivindicações dos servidores foram atendidas, mas 
conseguimos avançar muito. Os Agentes Penitenciários gostariam de 
conseguir seu porte de armas, mas precisarão aguardar o que 
acontecerá com a nova categoria criada, para depois obter novos 
ganhos. 

Os avanços foram bastante significativos para todo o funcionalismo. 
Com isso, ganham Minas Gerais, esta Casa e, principalmente, os 
funcionários públicos, que obtiveram maior estabilidade e visão de 
futuro. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
719/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 
2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 724/2003, do Tribunal 
de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do 
Tribunal de Alçada do Estado e dá outras providências. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em, 2° turno, o Projeto de 
Lei no 724/2003 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 782/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação da 

~ 
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Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária e .d~ A 
Carreira de Agente Penitenciário e dá outras providênCI~S·jetO 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovaç~o do P:~ há 
na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o proJeto. N~ ~r~ 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, P 
encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues. d~s e 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deput~ rllos 
Srs. Deputados, público que nos vê pela TV Assembléia, est~ de 
chegando ao final da votação dos projetos. Tivemos oportunid~de 

0 
o 

fazer breve reunião com os Agentes hoje, na parte da manhã. corll 
Deputado lrani Barbosa disse, a classe já avançou bastante. . nde 

A categoria dos Agentes de Segurança Penitenciários tera ~r~ dO 
avanço com a aprovação desse projeto e com a sança? de 
Governador. Na Comissão de Segurança Pública, tive oportunld~ d~ 
de relatar a matéria. Apresentei um substitutivo em ~~me ão 
C~m.issão, que foi também votado na Comissão de Adm1~1str~~~s 
Publica, que o aperfeiçoou. Tivemos uma boa acolh1da 
Comissões. ue 

_os Agen~es tiveram vários avanços. E é assim, passo a p~sso, q hO 
vao conquistando os espaços e se firmando como categona. Ten m 
certeza de que agora poderão prestar um serviço relevante, e 
especial no contexto da segurança pública. . e 

A GAPEPE, gratificação, está sendo incorporada na aposentadoria 
também nos casos de pensão. Caso não fosse, teriam prejuízO _no 
momento da aposentadoria ou nos casos de concessão de pensao. 
No diário oficial, saiu publicação errada sobre a matéria. Consultamos 
as assessorias técnicas da Casa e da Liderança do Governo e 
tivemos informação de que já está sendo providenciada errata. 

Foi também retirada a questão da idade para o concurso que os 
Agentes farão, em especial, os que estão em regime de contrato 
administrativo. 

Conseguimos, ainda, que os cargos em comissão sejam 
preferencialmente preenchidos pelos Agentes do último grau da 
carreira, com curso superior. 

Pelo substitutivo, estamos tendo a inclusão dessa atividade como 
sendo exclusiva de Estado. O Projeto de Lei Complementar no 28 não 
tratava dessa matéria. Em comum acordo com a liderança de Governo 

~---------~----------~ 
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Tivemos oportunidade de aproveitar projeto do Senador Magno 
Malta, capixaba, cuja atuação temos acompanhado passo a passo e 
que vem contribuindo muito para as questões de segurança pública no 
plano nacional. Incluímos a criação da diretoria de inteligência no 
setor penitenciário do Estado. Tratamos desse assunto com o Dr. 
Agílio Monteiro, Subsecretário de Assuntos Penitenciários. Minas 
Gerais será o primeiro Estado da Federação a sair na frente, nessa 
área. Terá um serviço de informação que vai prevenir a Subsecretaria, 
os diretores e os próprios Agentes da possibilidade de rebeliões, de 
entrada, nas penitenciárias, de armas, de objetos, etc., além de 
fornecer subsídios à Subsecretaria e à direção, para que possam 
atuar de forma preventiva e, em outros casos, repressiva. Portanto, 
essa diretoria terá grande alcance com relação à segurança 
penitenciária. 

Além disso, está sendo respeitado também o tempo de serviço, 
porque os servidores efetivos serão incluídos em uma classe acima. 
Com isso, não vai haver prejuízo. 

Quanto ao porte de arma, com esse projeto de lei, será permitida a 
escolta armada. Quando se for deslocar o preso para o Fórum, outras 
penitenciárias ou hospital - o que era feito pelas Polícias Civil e Militar 
-, o Agente portará, legalmente, arma de fogo. A guarda externa da 
penitenciária também poderá ser feita. 

Até 1987, o Soldado, o Cabo e o Sargento não podiam portar arma 
livremente, por não possuir carteira de porte livre de arma. Tratava-se 
de questão de tempo. No que diz respeito à escolta e à guarda 
externa, era necessário que houvesse maturidade para exercer a 
atividade, com demonstração de competência na utilização de armas. 
Certamente, pouco mais adiante, o reconhecimento viria, e 
poderíamos avançar no estudo da matéria. Tive a oportunidade de 
dizer-lhes que, infelizmente, exerci a função policial por determinado 
tempo, sem porte livre de arma, mesmo sendo PM e tendo 
competência de fiscalizar- o poder de polícia. Tenho certeza de que 
entenderam. São essas as nossas colocações. Realmente, os 
Agentes avançaram bastante com esse projeto, criando até mesmo a 
carreira. 

'----0--------' 
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Queremos concluir encaminhando favoravelmente à aprovação 

do projeto na forma do vencido em 1 o turno, da Comissão de 
Administração Pública. Em um futuro não muito distante, os Agentes 
terão outros benefícios. Tenho certeza de que, então, poderemos 
discutir com mais maturidade e tranqüilidade a questão do porte de 
arma, quando terão a compreensão dos Deputados desta Casa. 
Certamente, poderão exercer sua função portando arma, de forma 
lícita, com a garantia do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Quero encaminhar favoravelmente à 
aprovação do projeto e parabenizar os agentes pela conquista obtida, 
não apenas em relação à criação do cargo, mas à carreira. Claro que 
a carreira não é a ideal, e o salário ainda é muito baixo, o que 
podemos verificar na Comissão de Segurança Pública. Sem sombra 
de dúvida, fica o avanço conquistado, a partir da existência da 
carreira, quando terão progressão. Como conseguimos colocar que 
essa carreira será exclusiva do Estaqo, certamente o Governo 
reconhecerá a necessidade da melhoria salarial. 

Parabenizo o sindicato, o Terrinha, grande liderança dos Agentes, e 
toda a categoria por essa conquista importante. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, evidentemente, todos nós 
estamos de acordo com esse projeto. Só chamo a atenção para a 
preocupação do Governador Aécio Neves com a segurança. Os 
Policiais Civis e Militares serão liberados para fazer nossa segurança 
diária, o que fortalecerá, evidentemente, a classe dos Agentes. 
Surgirão, então, 5 mil vagas. Isso merece ser registrado, para o bem 
da segurança pública em nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 782/2003 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos completa, neste mês, 

~--------------------------~--------------------------~ 
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A Associação, que no início se chamava Associação dos Cronistas 
Esportivos de Belo Horizonte, foi fundada em 25/7/39 e, no ano 
seguinte, recebeu o nome atual. 

Durante toda a sua trajetória, a Associação Mineira dos Cronistas 
Esportivos sempre teve uma atuação de destaque em todos os 
acontecimentos importantes do futebol e do esporte mineiro em geral, 
sendo várias vezes convocada para servir de mediadora em sérias 
crises envolvendo o futebol mineiro. 

Além disso, a Associação defende permanentemente o 
desenvolvimento do futebol profissional e dos esportes amadores e 
especializados, sempre apresentando teses e idéias importantes em 
reuniões, seminários e congressos no Brasil e no exterior. 

A entidade teve também uma importante participação na idéia e na 
construção do Mineirão e do Mineirinho, mobilizando o Governo e a 
sociedade para que o projeto fosse implementado. 

Outra importante contribuição dada pela Associação Mineira dos 
Cronistas Esportivos foi a revelação de nomes de destaque que atuam 
em diversos setores da sociedade. Do quadro de associados surgiram 
Vereadores, Deputados, Prefeitos e ocupante de cargos importantes 
no Governo e na iniciativa privada. Além disso, diversos Diretores da 
Associação foram indicados para ocupar cargos de diretoria da 
Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. 

Lembro também, Sr. Presidente, que a Associação Mineira está 
lançando agora o código de ética do cronista esportivo, que, com 
certeza, vai contribuir para o aperfeiçoamento do repórter esportivo, 
que atua na imprensa mineira, e dos que estão ingressando agora. 

Quero destacar também alguns projetos realizados pela atual gestão 
da Associação, que tem como Presidente o Sr. Waldir de Castro. 
Entre eles, estão a realização do 26° Congresso dos Cronistas 
Esportivos e a participação nos congressos em Teresina, São Luís e 
Belém. Além disso, integra o Conselho de Administração da ADEMG, 
e a Comissão de Monitoramento da Violência nos Eventos Esportivos 
e Culturais. Contam-se, ainda, a aquisição da Casa do Cronista 
Esportivo Jornalista Januário Carneiro; a reforma completa do estatuto 
da entidade; a campanha para reintegração de associados; a criação 

~-------------~------------~--
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e a nomeação da Comissão Especial para Cuidar da Implantação 
da Academia Mineira de Letras do Cronista Esportivo; a participação 
em todos os movimentos no Estado que visam ao fim da violência; a 
organização e a aproximação da crônica esportiva com a sociedade; a 
campanha de valorização e inclusão da mulher cronista esportiva; e a 
campanha de valorização e integração do cronista que atua no interior 
de Minas Gerais. 

Portanto, Sr. Presidente, como Deputado Estadual associado à 
entidade, jornalista e ex-repórter esportivo, quero parabenizar a 
Associação Mineira dos Cronistas Esportivos pela importante 
contribuição que sempre deu ao Estado e, principalmente, ao esporte 
mineiro. 

Aproveito para parabenizar também todos os colegas do jornalismo, 
especialmente aqueles que cobrem o esporte em Minas Gerais, pelo 
profissionalismo com que divulgam as informações sobre a grande 
paixão do povo brasileiro, que é o futebol. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

1 h30min para aguardar o preenchimento dos pressupostos 
processuais para a apreciação do Projeto de Lei no 668/2003. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Biel Rocha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. 

Portanto, há número regimental para a votação da matéria constante 
na pauta. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 668/2003, do Governador 
do Estado, que institui o programa Primeiro Emprego no Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta, ficando prejudicadas as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de 

1.----~------.J 
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma 
do Substitutivo no 1, da Comissão do Trabalho, e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Com a aprovação do 
Substitutivo no 1 , ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão do Trabalho, que opina pela aprovação da Emenda no 3, na 
forma da Subemenda no 1 , que apresenta, e da Emenda no 6, e pela 
rejeição das Emendas n°s 4 e 5. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Weliton Prado, solicitando a retirada de tramitação da 
Emenda no 4. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Fahim Sawan, solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda no 5. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Com 
a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o Deputado 
Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
Deputadas, visitantes e público que nos acompanha pela TV 
Assembléia, o mundo todo está em crise profunda e terrível, que gera 
sofrimento, violência e exclusão. A situação está grave, inclusive 
gerando guerras. Como resolver essa situação? O Papa João Paulo li 
coloca que o trabalho talvez seja a chave essencial para a questão 
social. Quando há trabalho e salário, o problema está praticamente 
resolvido. 

O conflito real entre capital e trabalho faz com que estejam 
enraizadas na sociedade formas perversas de exploração, de 
subemprego e de desemprego. Isso não acontece apenas pela falta 
do trabalho em si, mas pela maneira como os homens e as mulheres 
organizam o mundo do trabalho. 

O trabalho traria a felicidade e a realização para o ser humano, mas 
a maneira como está sendo organizado - e aí entra a questão da 
hegemonia do neoliberalismo, das imposições do capital internacional 
- vem gerando as diferenças sociais, a exclusão, o que traz 
sofrimento, violência, drogas, etc. Precisamos de modificações 
profundas no sistema. Somente em um novo sistema econômico e 
social, com novas relações de trabalho, em uma luta pela primazia do 
trabalho sobre o capital, teremos soluções de fato. 

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



1654 
O que fazer enquanto não se mudá esse sistema, que 

infelizmente ainda vai durar por algum tempo? Temos que fazer algo 
dentro mesmo do sistema. Não ficando de acordo, mas rompendo o 
sistema e construindo novas relações de trabalho, para que se tenha 
uma sociedade socialmente justa, economicamente viável, 
politicamente correta e ética. Nesse contexto é que se encontra o 
projeto de lei que estamos votando. 

Nós, do Bloco PT-PCdoB, tentamos aproximar esse projeto do 
Governador do Programa Primeiro Emprego, do Governo Federal. 
Para isso, apresentamos algumas emendas. Sabemos da polêmica 
entre primeiro emprego e primeiro estágio. Queremos que esse 
projeto trate de fato do primeiro emprego, que é o que precisa o nosso 
jovem. 

Apresentamos emendas relativas ao emprego para o jovem, para o 
jovem empreendedor e às competências do chamado Grupo Técnico 
que o Governador estabelece. Tudo foi com o objetivo de fazer com 
que o projeto do Governador criasse de fato o primeiro emprego. Este 
nome vem entre aspas, no projeto. O próprio Secretário Anastasia, em 
uma das reuniões que participou na Casa, disse que era entre aspas 
mesmo, porque era um nome fictício, fantasia, linguagem coloquial. 

Na verdade, é isso mesmo. Trata-se de um processo que vai se 
iniciar para a criação de estágios - e isso é muito bom - para os 
jovens. Votaremos favoravelmente ao projeto, mas queríamos deixar 
clara essa questão. 

Aí, ficamos conhecendo um termo de cooperação técnica assinado 
entre o Governo Federal e o Estadual, no dia 30 de junho passado. (-
Lê:) "Termo de Cooperação técnica que entre si celebram o Ministério 
do Trabalho e Emprego e o Governo do Estado de Minas Gerais com 
a finalidade de implementação e execução do Programa Primeiro 
Emprego do Governo Federal". 

O Programa Primeiro Emprego do Governo Federal, em discussão 
na Câmara Federal, tem termo de cooperação para que o Governo do 
Estado participe da sua implementação e execução. O que votaremos 
em 1 o turno, favoravelmente, estabelece diretrizes para o chamado 
primeiro emprego, dispõe sobre a criação de centros públicos de 
promoção do trabalho - o que será muito bom e vem em boa hora - e, 
de fato, cria o projeto de estágio remunerado. 

a..----~------' 
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Apresentamos emenda para que a ementa fique mais coerente 

com o escopo do projeto, conforme é estabelecido por lei. Sou 
membro da Comissão de Redação, e, talvez aprovemos, lá, essa 
emenda. No entanto, o mais importante é nossos jovens terem 
oportunidade de fazer estágio, conseguir emprego e um pouco de 
experiência. Serão 20 mil vagas, mas, mesmo que fosse apenas uma, 
já valeria a pena votarmos. Espero que o Estado consiga ter maior 
arrecadação e, assim, possa oferecer mais vagas ainda. 

Termino dizendo que tudo isso é para tentarmos ser mais justos em 
um sistema injusto. O neoliberalismo está excluindo pessoas, fazendo 
com que não tenha valor quem não produz ou não consome. O jovem 
quer consumir e não está produzindo; procura, por isso, a droga e a 
violência. A criação do estágio constitui grande passo para mudarmos 
essa situação. 

Nosso Governador está de parabéns. Não foi possível aprovar todas 
as nossas emendas, mas chegaremos lá. Com o Programa Primeiro 
Emprego, estaremos conseguindo o que o jovem mais precisa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Marília Campos. 

A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Deputados e 
Deputadas, tivemos a oportunidade de, na última reunião, fazer 
consideração acerca dos avanços que conseguimos introduzir no 
Programa Primeiro Emprego, modalidade estágio remunerado. 

Hoje foram acatadas duas emendas que julgo serem importantes 
para o aprimoramento desse projeto: a que impõe à empresa que 
celebra convênio com o Governo, a fim de oferecer vagas a 
estagiários, a garantia de seguro para esses jovens é da maior 
importância, haja vista o pronunciamento do Deputado Weliton Prado, 
na última reunião, reivindicando proteção mínima aos estagiários. 
Outro avanço foi garantir, no Grupo Técnico responsável pela 
execução do projeto, a presença de um representante desta 
Assembléia. Acredito que esse representante garantirá que o 
Programa não seja utilizado para fins eleitorais, não leve à 
substituição da mão-de-obra do mercado formal e garanta ao jovem 
do nosso Estado, após ter essa primeira experiência, oportunidade de 
se aperfeiçoar, de testar seu aprendizado e de poder ser aproveitado 
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pela empresa que o contratou. 

Gostaria de, mais uma vez, ressaltar o papel que a Bancada da 
Oposição, particularmente os Deputados Weliton Prado, Biel Rocha e 
Laudelino Augusto, desempenhou para o aprimoramento desse 
projeto, garantindo a implementação do estágio em Minas Gerais e do 
Programa Primeiro Emprego. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, quero deixar registrado nesta Casa algo 
extremamente importante. Soube que nas discussões internas de 
comissões, várias vezes citou-se o exemplo de Betim, com um 
projeto, uma lei e um programa de primeiro emprego. Estou com a 
legislação de 2001 em mãos e quero deixar claro que não se trata de 
primeiro emprego, mas de primeiro estágio: "é instituído pelo 
Município de Betim o Programa Bolsa-Emprego, destinado a promover 
estudantes do ensino público, particular, de 2° grau", etc. Como há 
uma exigência de que os jovens sejam estudantes, os critérios e as 
características são de estágio. Não que eu desmereça o estágio, mas 
não podemos iludir o povo mineiro dizendo que primeiro estágio é 
primeiro emprego. Como fez o Governo Federal com relação ao 
emprego, temos que colocar na legislação que realmente a empresa 
não possa demitir nenhum empregado para substituí-lo por 
estagiários. Esse é um grave problema que está ocorrendo no sistema 
bancário e em outras empresas. Temos que incentivar os jovens, dar 
oportunidade de estágio, mas, ao mesmo tempo, não podemos 
permitir que o estágio seja uma oportunidade de exploração dos 
jovens estudantes. Deixam de contratar funcionários com salários 
compatíveis com a função para contratar estagiários, pagando até 
cinco vezes menos, sem nenhum encargo social. Que possamos votar 
com clareza e não permitir que Betim seja citado como exemplo de 
programa de primeiro emprego. Lá, jovens estão sendo encaminhados 
para o primeiro estágio. Temos que avançar neste País com 
programas apresentados pelo Governo Federal em parceria com os 
Governos Estaduais. As instituições têm que se complementar e se 
entrosar com os municípios. Como foi falado ontem pelo Deputado 
Célio Moreira, pelos Deputados do Partido dos Trabalhadores, 
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Deputado André Quintão, Deputada Marília Campos e tantos 
outros companheiros, os jovens mais pobres da periferia, que já são 
excluídos da escola, mais uma vez ficarão excluídos do primeiro 
emprego, se for apenas primeiro estágio. 

Vamos votar favoravelmente a esse projeto, mas queremos alertar 
esta Casa e o povo mineiro. Não podemos permitir, de forma alguma, 
que haja falsa propaganda ou manipulação do programa e da 
proposta de primeiro emprego do Governo Democrático-Popular. 

Não estou desmerecendo o estágio, mas quero colocá-lo no seu 
devido lugar, como uma complementação, como uma necessidade 
para o jovem estudante, sem deixar de registrar que há necessidade 
de projetos que priorizem os jovens excluídos que não têm condições 
de ingressar na escola por não terem recursos para passagem, livros 
e uniformes. Que possamos debater com profundidade nesta Casa 
para brevemente votarmos outros projetos, aqui e nos nossos 
municípios, criando verdadeiramente o primeiro emprego, em 
consonância com o projeto do Governo Federal. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, nós, da Comissão do 
Trabalho e do Bloco PT-PCdoB, acreditamos que, com esse debate, 
levantamos questões importantes para que o Estado se aprofunde no 
que diz respeito a políticas públicas. Na análise desse projeto de lei, 
tentamos ampliar a sua abrangência. O projeto encaminhado pelo 
Governador enfatizou o incentivo por meio do ressarcimento de 2/3 do 
ICMS para as empresas que abrirem espaço para a contratação de 
estagiários remunerados. Buscamos ampliar isso para o emprego 
jovem e para o jovem empreendedor. Infelizmente, o debate não fluiu. 
Havia uma tendência de o Governador priorizar o estágio remunerado. 
Tendo esse parâmetro, e como esta Casa é de negociação, buscamos 
aperfeiçoar, nos marcos do primeiro estágio. Nessa linha, o 
substitutivo apresentado pela Comissão corresponde às nossas 
expectativas, porque busca reduzir a margem de precarização e de 
substituição do trabalho adulto pelo estágio por meio de dois 
mecanismos. O inciso V do art. 3° exige a comprovação, por parte da 
empresa ou da entidade contratante, da não-redução dos postos de 
trabalho durante os 3 meses que antecederem a sua habilitação ao 
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Programa e o compromisso de manter pelo período mínimo de 12 
meses os postos de trabalho de que dispuser. No inciso VI, limita-se a 
contratação de jovens a um percentual máximo correspondente a 20% 
da mão-de-obra da empresa ou entidade, sendo que as que contarem 
com até quatro empregados poderão contratar um estagiário. Além 
disso, o substitutivo veda a contratação de jovens que sejam parentes, 
ainda que por afinidade, até o 3° grau, dos2 empregadores sócios das 
empresas ou dirigentes das entidades contratantes. Por fim, veda-se a 
utilização de recursos do Programa Nacional de Primeiro Emprego -
PNPE -, do Governo Federal, no desenvolvimento do projeto de 
estágio remunerado. Em outro artigo, abre-se a possibilidade de o 
Governo Estadual celebrar convênios e parcerias com o Governo 
Federal em relação ao PNPE. Esse substitutivo retrata a preocupação 
do conjunto dos Deputados em, através do incentivo ao estágio 
remunerado, não se criar um mecanismo subsidiado de precarização 
e de substituição da força de trabalho adulta. 

Houve avanço. É importante que Minas Gerais tenha essa 
modalidade de oportunidade de trabalho para o jovem por meio do 
estágio remunerado. Tenho a certeza de que, com o primeiro emprego 
jovem e com o jovem empreendedorismo, que constam do PNPE do 
Governo Lula, somados ao projeto de estágio remunerado do 
Governador Aécio Neves, novas oportunidades de trabalho estão 
sendo abertas para o jovem, sem a substituição e a precarização da 
força de trabalho adulta, porque esta Assembléia, cumprindo o seu 
papel nas comissões, debateu exaustivamente. Por meio das 
emendas e dos substitutivos acordados, conseguirá aperfeiçoar esse 
importante projeto. 

Encaminhamos pela aprovação, na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão do Trabalho e acordado com o Líder do 
Governo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, temos de esclarecer 
que o projeto enviado a esta Casa pelo Governador Aécio de maneira 
nenhuma cria o primeiro emprego. Na verdade, cria o primeiro estágio. 

Lembro que os cursos técnicos foram fechados pelo ex-Governador 
Eduardo Azeredo. O Governador Itamar Franco prometeu resgatá-los, 
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mas não cumpriu sua palavra. Trata-se também de promessa de 
campanha do Governador Aécio Neves. Espero que cumpra. 

O jovem que terminou o ensino médio, não fez curso técnico 
profissionalizante, não conseguiu entrar na universidade, pois há mais 
de 20 anos não se constrói universidade pública federal no País, não 
poderá participar do Programa Primeiro Estágio do Governo Aécio 
Neves, porque é destinado apenas a jovens com vínculo educacional. 
Quanto a isso, registramos nosso repúdio. Reconhecemos que houve 
vários avanços no projeto. Conseguimos detalhá-lo, evitando a 
ocorrência de demissão em massa, substituição de postos de 
emprego por estágios e possibilidade de as empresas contratarem 
apenas parentes. Parabenizo a Comissão do Trabalho, os Deputados 
Biel, Laudelino, Marília Campos e André, do Bloco PT-PCdoB, que se 
empenharam em fazer essas mudanças tão necessárias. 

Infelizmente, o Governador continua apegado ao nome do projeto. 
Apresentamos proposição para alterar o nome de Primeiro Emprego 
para Primeiro Estágio. Essa emenda será apreciada pela Comissão 
de Redação, e espero seja aprovada, a fir:n de que o povo mineiro não 
seja enganado. No País, existem em torno de 4 milhões de jovens, na 
faixa etária de 16 a 24 anos, sem ocupação. Agora, teria sido possível 
a garantia do emprego formal, com carteira assinada, mas não é o 
que vai acontecer. O jovem que participar do Programa Primeiro 
Estágio - que é importante - não terá sua carteira assinada e 
continuará rotulado por não ter experiência. 

Ligamos para o SINE em várias cidades de Minas Gerais, entre elas 
Uberlândia e Uberaba, e descobrimos que os Diretores não possuem 
informação sobre esse projeto. Ao contrário dos demais, o de Belo 
Horizonte já está fazendo inscrições, que têm início às 7h30min. 
Todos os jovens podem se inscrever. Nossa emenda garante 
representante da Assembléia Legislativa para fiscalizar, acompanhar e 
ajudar a elaborar o Programa, objetivando impedir que seja usado 
politicamente, pois, no dia do lançamento, no Palácio da Liberdade, o 
Secretário João Leite anunciou que seriam abertas 20 mil vagas para 
Belo Horizonte, quando o projeto oferece apenas R$5.000.000,00. 
Várias pessoas procuram-nos e questionam: o Secretário disse que 
são 20 mil vagas para Belo Horizonte. Esse Programa será virtual, só 
para aparecer na imprensa? 
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No início do ano, 70% das escolas de Minas Gerais estavam 

sem merenda, e o Governo Federal havia liberado R$2.300.000,00 do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Depois de 
denunciarmos na Comissão e mandarmos vários ofícios para a 
Secretaria da Educação e para o Governador, o dinheiro foi liberado 
para os municípios. O Governo, fazendo "marketing", disse ter 
regularizado a situação da merenda escolar, mas não investiu nenhum 
real. Trata-se de dinheiro do Governo Federal, complementado pelos 
municípios. Por esse motivo, temos a mesma preocupação com o 
Programa Primeiro Estágio do Governador Aécio Neves, que diz estar 
criando o primeiro emprego no Estado, apropriando-se do projeto do 
Governo Federal. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, não tinha interesse em 
fazer este encaminhamento, mas é a segunda vez que vejo o 
Deputado Weliton Prado, figura importante, a quem admiramos, a 
quem respeitamos, jovem desta Casa, que traz o anseio da juventude, 
dos estudantes, mencionar o nome do ex-Governador Eduardo 
Azeredo como responsável pelo fim dos cursos profissionalizantes. 

Só queria fazer uma correção, Deputado Weliton Prado: essa é uma 
orientação federal, da Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Temos de 
buscar a correção, se o caminho não estiver correto. 

Com relação a primeiro emprego ou primeiro estágio, há o 
reconhecimento, inclusive da Oposição, de que o projeto representa 
um avanço. Vamos esperar o projeto federal do primeiro emprego 
para que possamos avançar um pouco mais. Tudo é um somatório, e 
esse projeto tem seu mérito, pois visa dar àquelas pessoas sem 
qualificação a oportunidade devida. Ele está relacionado até à 
insegurança e à criminalidade que estamos vivendo. Faço essa 
menção para efeito de justiça e de correção dessa informação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio- Sr. Presidente, vêm em boa hora as 
considerações feitas pelo Deputado Paulo Piau, que evita que se 
cometa uma injustiça ou uma interpretação equivocada, como a que o 
Deputado Weliton Prado manifestou da tribuna. Ele quis 

-
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responsabilizar o ex-Governador Azeredo pela inexistência, hoje, 
de cursos técnicos nas escolas de ensino fundamental do Estado, 
mudança essa que veio de uma lei federal, e não, por uma decisão do 
Estado. É bom que o Deputado Weliton Prado não perca o calor e o 
entusiasmo que a juventude lhe propicia, mas é fundamental que se 
informe melhor, principalmente antes de fazer uma acusação dessa 
natureza. 

Quero me ater ao encaminhamento do projeto de lei que cria o 
Primeiro Emprego. Tenho visto vários Deputados da Oposição, de 
uma maneira insistente, quererem, de alguma forma, desmerecer o 
projeto com a alegação de que seria primeiro estágio. Não tenho 
dúvida de que a Bancada do PT votará, na sua totalidade, a favor do 
projeto, porque ele é muito bom. 

Além de propiciar o primeiro emprego aos jovens, trata também da 
oportunidade do primeiro estágio remunerado, com o Estado ajudando 
as empresas, por meio do ressarcimento de parte do ICMS. O Estado 
incentivará a empresa a oferecer o primeiro estágio remunerado, o 
que é fundamental. 

Não só a Bancada do PT, mas nós, do PSDB, e todos os Deputados 
temos que estar atentos para que estágio não seja confundido com 
emprego. Que o estágio seja oferecido, de fato, para o estudante e 
que este possa exercê-lo, com orientação, sem prejuízo da sua 
atividade acadêmica, seja do ensino fundamental ou do nível superior. 
Ainda: que não esteja tomando a vaga de um trabalhador. 

Apresento uma indagação muito séria, não uma crítica, aos 
programas do Governo Federal. Ouvi, há pouco mais de uma semana, 
no programa obrigatório do Governo Federal, "Voz do Brasil", o 
Ministro do Trabalho anunciar, com muito entusiasmo, parceria com 
uma multinacional, distribuidora de combustível - se não me falha a 
memória, a Esso, ou outra multinacional -, que assinava um termo de 
cooperação com o Governo Federal para dar oportunidade de trabalho 
aos jovens. Esse termo de compromisso dava conta de que o 
Governo Federal estaria, com isso, abrindo milhares de postos de 
trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em especial, peço a atenção da 
Bancada do PT, para verificar algo dessa natureza, que não me 
disseram, ouvi da boca do próprio Ministro. Ele estava comemorando 
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a assinatura de termo de compromisso com essa multinacional, 
que, na sua rede de distribuição, em seus postos de gasolina, onde há 
lojas de conveniência, que vendem diversos produtos, teria jovens 
estudantes, trabalhando em jornada de 4 horas, recebendo auxílio-
estudo, o que me pareceu ser traduzido por estágio, no valor de 
R$138,00 por mês. 

Portanto, algo destinado a estudante, para ganhar R$138,00 por 
mês num posto de gasolina. Será que isso é estágio? É algo grave, 
pois o emprego não exige qualificação profissional nem interierência 
do Governo, muito menos para oferecer mão-de-obra quase escrava 
ou subemprego para multinacional. 

Trago isso para reflexão, pois quero a colaboração de todos para 
investigar. Se o projeto do Governador dá a oportunidade do primeiro 
emprego e cria a possibilidade do primeiro estágio remunerado, para 
que toda a celeuma? 

Devemos elogiar o Governo Lula, que quer criar o primeiro emprego 
em âmbito nacional. Ainda não criou, mas espero que crie. Devemos 
elogiar e ajudar o Governador Aécio Nev~s a criar o primeiro emprego 
e o primeiro estágio. Devemos fiscalizar para não explorarem os 
jovens e tirarem o posto de trabalho do trabalhador à custa de 
subemprego disfarçado de estágio. Nossa posição é a favor, pois 
acreditamos que foi uma grande iniciativa do Governador. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a reunião até às 

19h59min, nos termos do art. 21 do Regimento Interno. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Ouvi alguns pronunciamentos que me 
preocuparam. Pelas afirmações dos Deputados Weliton Prado, Maria 
Tereza Lara e Laudelino Augusto, creio que não leram o parecer da 
Comissão do Trabalho. (Lê:) 

"Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego deverá considerar, em sua 
execução, entre outros, projetos de: I - criação de centros públicos de 
promoção do trabalho, como forma de acesso dos jovens aos serviços 
e aos benefícios oferecidos ao trabalhador; 11 - institucionalização de 
competências básicas do trabalhador, como período preparatório à 
iniciação ao trabalho; 111 -estágio remunerado; IV- aprendizagem, nos 
termos da legislação federal em vigor." 
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Parece-me que estão votando um projeto que só tem o inciso 111. 

Os incisos I, 11 e IV não valem? Não estamos votando só o inciso 111, 
mas a criação do centro público e a promoção do trabalho, que é para 
o primeiro, o segundo, o décimo, o qüinquagésimo emprego, pois 
prevê a requalificação profissional, e a institucionalização de 
competência básica do trabalhador com período preparatório e a 
iniciação ao trabalho. 

Estamos no meio do ano, e nenhum centavo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador foi liberado para geração de emprego, pelo menos em 
Minas. Esse fundo não é recurso do Governo Federal, mas do 
trabalhador. Estamos buscando uma forma de gerar postos de 
emprego para os jovens. O Governo Federal tentou gerar mais 
empregos por intermédio do Simples federal, mas o resultado não foi 
satisfatório. Minas fez uma legislação melhor, o Micro Geraes, 
estimulando as empresas a contratar mão-de-obra e qualificar seus 
profissionais, mas não deu resultado. Queremos resultado imediato, 
enquanto são aprimoradas outras práticas. 

Deputado Alencar da Silveira Jr., queremos que não haja tanta 
concentração de recursos no Governo Federal, mas, se a reforma 
tributária for aprovada da forma como está, a situação irá piorar. Os 
Estados e municípios ficarão sem recursos para gerar seu 
desenvolvimento. Imaginem depender de recursos do Governo 
Federal para gerar empregos num município como Três Pontas ou 
Santa Maria do Salto. Seria mais lógico que a Constituição de 1988 
fosse respeitada, que houvesse novo pacto federativo, com 
descentralização dos recursos da União para Estados e municípios. 
Quando ouço alguém falando do pessoal da periferia e das áreas de 
risco, esse alguém não deve ter lido o projeto, que determina que será 
dada prioridade aos que estão em áreas de risco. Se votássemos sem 
fazer essas observações, estaríamos votando outro projeto, não este. 
Este chama-se Primeiro Emprego, que não só privilegia o estágio 
remunerado, mas requalifica e capacita - tem outra amplitude. A 
emenda que garante o seguro é redundante, pois a legislação federal 
já o faz. Nenhum estágio pode ser concedido sem garantia de seguro 
previdenciário. O que estamos votando é uma iniciativa do 
Governador Aécio Neves, de extremo alcance social, e que saiu na 
frente. E, lembrando o que disse o Deputado Domingos Sávio, talvez 
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o Lula, que elogiou a iniciativa do Governador na área de 
segurança e do primeiro emprego, comece a fa~er escola neste País. 
Não é mau que alguém pense melhor que nós. E bom quando alguém 
toma iniciativas que geram progresso, desenvolvimento e dão 
oportunidade aos jovens. Não podemos discutir se há uma letra a 
mais ou a menos, mas, objetivamente, devemos dar resposta ao 
jovem que precisa. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Helvécio. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, confesso que acompanhei atentamente o processo 
de encaminhamento de votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
668/2003. Quando o relógio marcou 18 horas, não me contive e 
inscrevi-me para fazer o encaminhamento. 

Hoje, 14 de julho, comemoramos a data nacional francesa, que tanto 
inspirou nossos inconfidentes. Vejo o brilho dos oradores, neste 
momento ímpar, em que a Assembléia de Minas consegue, no 
período de convocação extraordinária, tantas e tantas vezes 
incompreendida, dar exemplo da busca da cidadania. Acredito que o 
momento é para refletirmos mais uma vez sobre igualdade, 
fraternidade e liberdade. 

Tancredo Neves nos ensinou que o outro nome de Minas é 
liberdade. Hoje, neste momento, talvez possamos mostrar a todos que 
a Assembléia é o grande exemplo para a busca do sentido moderno 
da cidadania, exatamente porque projetos como esse que votamos 
tendem a buscar não apenas o sentimento de igualdade, pois, em 
pleno século XXI, estamos totalmente empenhados na conquista da 
eqüidade. 

Em Juiz de Fora já aprendemos a exercitar o projeto do primeiro 
emprego. Em Minas, creio que veremos a implantação, com sucesso, 
dessa promoção do jovem, a verdadeira esperança dos inconfidentes, 
com a qual nunca deixamos de sonhar. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero lembrar-lhes de 

que, em 1995, era Presidente da União dos Estudantes Secundaristas 
de Uberlândia, quando o ex-Governador Eduardo Azeredo tomava 
posse. Na ocasião, já atacava os cursos técnicos profissionalizantes. 
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O Deputado que me antecedeu disse qúe a LDB acabou com 

esses cursos. Essa lei foi aprovada no final de 1996 e não acabou 
com os cursos, apenas separou o ensino médio do fundamental, que 
se tornou ensino básico, e criou outra modalidade: o ensino técnico 
profissionalizante. No Estado, o ensino técnico profissionalizante, que 
permitiria à juventude se preparar para entrar no mercado de trabalho, 
foi disseminado pelo Governador Eduardo Azeredo. Reafirmo que o 
ex-Governador Itamar Franco prometeu voltar com os cursos técnicos 
profissionalizantes, e não o fez. Foi promessa também do Governador 
Aécio Neves. Espero que a cumpra. 

Inconstitucional é vigorar resolução do Governador Itamar Franco, 
mantida pelo Governador Aécio Neves, que proíbe os jovens, com 
mais de 18 anos, de estudar no ensino médio. No Estado, por causa 
dessa resolução, muitos jovens são excluídos do ensino médio: só 
podem estudar nos CESECs. Isso é inconstitucional e fere a LDB. 

O Deputado Miguel Martini disse que o projeto não é só do primeiro 
emprego. Referiu-se aos Centros Públicos de Promoção do Trabalho. 
Isso não está detalhado no projeto. É uma contradição. 

O Secretário Anastasia deixou claro que o projeto do Governador é 
estágio, contradizendo o Secretário João Leite. Segundo Anastasia, o 
projeto é bem mais amplo e detalhado, com distinção de concepção, e 
que está nas limitações orçamentárias. Espero que o Governador, no 
segundo semestre, avalie as finanças do Estado e encaminhe a esta 
Casa, de fato, o projeto do primeiro emprego. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas e 
subemendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do substitutivo, 
ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2. Em votação, a Emenda no 6 
e a Subemenda no 1 à Emenda no 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a 
aprovação da subemenda, fica prejudicada a Emenda no 3. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 668/2003 na 
forma do Substitutivo no 1 , com a Emenda no 6 e a Subemenda n°1 à 
Emenda no 3. À Comissão do Trabalho. 

Declaração de Voto 
O Deputado Célio Moreira - Registro a participação da Bancada do 

PT nas emendas ao Projeto de Lei n° 668/2003, que cria o primeiro 
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emprego no Estado. O Deputado Weliton Prado, visando às 
próximas eleições municipais, diz que os benefícios seriam para Belo 
Horizonte, o que não é verdade. As emendas acatadas na Comissão 
aperfeiçoam o projeto. Não me preocupo se o autor é o Governador 
Aécio Neves ou o Presidente Lula. O importante é que, a partir da 
aprovação e da sanção do projeto - a ser aprovado o mais rápido 
possível no âmbito federal -, haverá 20 mil empregos no Estado. A 
afirmativa de que somente estagiários e funcionários de BH seriam 
beneficiados não procede. 

Portanto, votamos em 1 o e votaremos no 2° turno. 
Sr. Presidente, de público, solicito a V. Exa. que encaminhe o nome 

do Deputado Weliton Prado quando nomear o representante desta 
Casa. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar no 25/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado e 
dá outras providências; e dos Projetos de Lei n°s 716/2003, do 
Governador do Estado, que altera a redação do art. 9° da Lei no 
10.363, de 27/12/90, alterado pelo art. 11 da Lei no 10.745, de 
25/5/92, e dá outras providências; 719/2003, do Governador do 
Estado, que revoga o art. 22 da Lei n° 5.945, de 11/7/72; a Lei n° 
6.565, de 17/4/75; o art. 12 da Lei no 8.019, de 23/7/81; a Lei 
Delegada no 35, de 28/8/85; a Lei no 9.532, de 30/12/87; o art. 5° da 
Lei no 10.945, de 27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; e a Lei no 
13.533, de 11/5/2000, e dá outras providências; 724/2003, do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que cria cargos na estrutura 
orgânica da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado e dá outras 
providências; e 782/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre 
a criação da Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá outras 
providências(- À sanção.). 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
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reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

14/7/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e 
reabertura da reunião - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio 
- Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João 
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - 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 Mauri Torres) - Às 20h13min, 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 

~-------------~--------------~ 
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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. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

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

reunião a Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003, os Projetos 
de Lei Complementar n°s 26 a 28/2003 e o Projeto de Lei 718/2003, 
apreciados na reunião extraordinária realizada sábado, pela manhã, 
bem como o Projeto de Lei Complementar no 25/2003 e os Projetos de 
Lei n°s 668, 716, 717, 719, 724, 782, 788 e 884/2003, apreciados na 
reunião extraordinária realizada hoje, à tarde. 

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

2h30min para aguardar que sejam preenchidos os pressupostos 
processuais para a apreciação do Projeto de Lei no 721/2003. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, e para a reunião solene também 
de amanhã, logo após o término da última reunião deliberativa, nos 
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária 
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

15/7/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
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(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão 
e Votação de Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 668/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 717/2003; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 788/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 884/2003; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para verificação do número regimental; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de 
Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 717 e 788/2003; aprovação - Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei no 884/2003; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação - Encerramento. 

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 Ouintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio 
- Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - 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 Mauri Torres) - Às 9h11 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 
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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, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

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

reunião o Projeto de Lei no 721/2003 por não estarem preenchidos os 
pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 

668/2003, do Governador do Estado, que institui o programa Primeiro 
Emprego no Estado de Minas Gerais. A Comissão do Trabalho opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 668/2003 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 717/2003, do 
Governador do Estado, que 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.A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda 
n° 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. (-
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Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei no 717/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com a 
Emenda no 1 . À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 788/2003, do 
Governador do Estado, que altera a composição de cargos integrantes 
da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que trata o 
art. 2° da Lei no 10.473, de 5/6/91, modificado pelo art. 1 o da Lei 
Delegada n° 97, de 29/1/2003, e dá outras providências. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno, 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 n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, 
em 2° turno, o Projeto de Lei no 788/2003 na forma do vencido em 1 o 
turno, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto. de Lei no 884/2003, do 
Governador do Estado, que modifica o art. 4° da Lei Delegada no 28, 
de 28/8/85, que dispõe sobre o Conselho de Administração do 
Pessoal e dá outras providências. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

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

1 h20min. para que se ultimem os pareceres de redação final dos 
projetos aprovados em 2° turno. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - Faz a chamada. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Há 14 

Deputados nas comissões. Portanto há quórum para a continuação 

~-------------~--------------~ 
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dos nossos trabalhos. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nos 717/2003, do Governador do Estado, que 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; e 788/2003, do Governador do Estado, que 
altera a composição de cargos integrantes da Junta de Programação 
Orçamentária e Financeira, de que trata o art. 2° da Lei n° 10.473, de 
5/6/91, modificado pelo art. 1° da Lei Delegada n° 97, de 29/1/2003, e 
dá outras providências (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 
884/2003, do Governador do Estado, que modifica o art. 4° da Lei 
Delegada no 28, de 28/8/85, que dispõe sobre o Conselho de 
Administração do Pessoal e dá outras providências. 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. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam 
neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Há 14 Deputados 

nas comissões, totalizando 48 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
884/2003. À sanção. 

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, para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, 
bem como para a reunião solene também de hoje, após o término da 
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última reunião deliberativa, nos termos dos editais de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 

16/7/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discurso do 
Deputado Durval Ângelo; aprovação - Questões de ordem - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 2a Fase: Questão de ordem - Suspensão e reabertura 
da reunião - Discussão e votação de Proposições: Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 721 /2003; encerramento da discussão; 
requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; votação do 
projeto, salvo o § 2° do art. 201 da Lei 6.763/75, a que se refere o art. 
28 do projeto; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação do 
§ 2° do art. 201 da Lei 6.763/75, a que se refere o art. 28; rejeição; 
declarações de voto; questões de ordem; declarações de voto -
Discussão e votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei no 668/2003; discurso do Deputado 
Laudelino Augusto; encerramento da discussão; aprovação - Parecer 
de Redação Final do Projeto de Lei no 721/2003; aprovação; 
declarações de voto - Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
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Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila 
-Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h15min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

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

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, 
o Deputado Durval Ân9elo. 

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, esses 5 minutos de que 
disponho serão suficientes para que os 26 Deputados cheguem ao 
plenário para aprovarmos a ata. 

Ontem, tomei conhecimento de que. houve dois incidentes na 
votação do Projeto de Lei no 721. Tudo indica que teremos de verificar 
a gravação, já que a proclamação da aprovação do projeto não teria 
acontecido. 

Outro problema é que um direito democrático do Deputado Alberto 
Bejani foi cerceado. Ele pediu verificação de votação, e parece-me 
que não foi atendido. Acho que tudo isso se deve ao fato de termos 
projetos complexos encaminhados de última hora, no apagar das 
luzes. 

É bom que conste em ata, Sr. Presidente, que aprovamos emenda 
pela qual no recesso não poderá haver matéria tributária encaminhada 
de última hora. Apesar de termos feito grande esforço para depurar o 
Projeto de Lei no 721 e olhar mais para o contribuinte, o tempo para a 
discussão com a sociedade e com os Deputados foi exíguo. Alguns 
Deputados fazem algumas afirmações apressadas, identificando o 
contribuinte com sonegador, como se essa fosse a lógica. Não é 
verdade. De acordo com a estatística, a adimplência nas pequenas 
empresas e nas microempresas é muito maior que nas grandes 
empresas. Até nos financiamentos governamentais, como no 
PRONAF, que visa à agricultura familiar, a inadimplência é quase 

~------------~------------~ 
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zero. O índice de inadimplência mais elevado é o dos grandes 
pecuaristas, que pegam quantias muito maiores. A lógica disso é que 
o pequeno paga mais impostos com maior freqüência que o grande. 
Mesmo que coloquemos aqui muitas normas, pretensamente 
cerceadoras da sonegação, sabemos que um grande empresário tem 
um tributarista, uma grande assessoria técnica, um grande advogado 
e muita influência política para, de alguma forma, preterir a exigência 
legal do pagamento de impostos. Acho que não podemos ter essa 
visão simplista, superficial. 

Quando falamos no contribuinte, falamos no dono do botequim da 
esquina, no dono do armarinho, no dono da farmácia. Hoje, todos 
sabemos que as pequenas empresas e as microempresas geram 70% 
dos empregos no Brasil. E, como vimos em Governo anterior, gastou-
se mais de R$1.000.000.000,00 de incentivos diretos e indiretos para 
se implementar a Mercedes-Benz em Juiz de Fora e para gerar 1.000 
ou 1.100 empregos, assegurando um pagamento de tributos duvidoso. 
Agora, depois da isenção, quando essa empresa deveria começar a 
pagar, está reduzindo sua produção a cada dia. Esse dinheiro daria 
para revitalizar todas as microempresas e as pequenas empresas da 
Zona da Mata. 

É isso que quero deixar claro: o Governo erra. Nossa PEC, proibindo 
matéria tributária no apagar das luzes do recesso, ao final da sessão 
legislativa, talvez devesse ser apresentada agora, para impedir que 
acontecimentos como esse voltem a se repetir. Acho que a 
Assembléia, como sempre, está demonstrando agilidade. Aqui os 
projetos são votados com rapidez e nunca houve grande morosidade, 
como acontece em outras Casas Legislativas, aliás. No Congresso, 
por exemplo, aquele projeto que trata das armas ainda está 
tramitando. Existem projetos que estão ali há dez anos. Aqui, sempre 
houve rapidez e a agilidade não está acontecendo por causa do 
recesso. Eu mesmo encaminhei uma emenda dando autonomia ao 
Corpo de Bombeiros e outra anistiando os policiais - inclusive o 
próprio Sargento Rodrigues, que havia sido demitido durante a greve -
e na PEC de separação do Corpo de Bombeiros, que foi aprovada em 
28 dias. O projeto foi relatado pelo Deputado Rêmolo Aloise e 
aprovado em 28 ou 29 dias. 

Temos dado demonstração de muito trabalho, de muita luta. Os 
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projetos não ficam parados, a não ser a pedido do próprio autor 
da matéria, que, algumas vezes - talvez pela expectativa de algum 
resultado negativo -, segura a matéria. Por isso, acho que essa não é 
uma boa medida, Sr. Presidente. Os projetos de reforma tributária não 
deveriam vir para esta Casa em convocação extraordinária, para 
serem votados de afogadilho. Deveríamos ter aprendido com essa 
lição. Em agosto, poderíamos nos sentar para fazer um acordo 
definindo que não mais votaremos projetos que tratem de matéria 
tributária sem uma rigidez maior. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

há vários meses estamos em negociação com o Governo visando 
atender às reivindicações dos servidores da segurança pública. No dia 
9/6, juntamente com o Deputado Federal Cabo Júlio, tivemos uma 
audiência com o Governador para tratar do assunto. Hoje, recebemos 
um ofício em resposta, dizendo que as principais reivindicações dos 
integrantes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar serão 
atendidas da seguinte forma: primeiro, com o envio de um projeto de 
lei tratando da promoção por tempo de serviço dos servidores 
militares; segundo, com o envio do Estatuto dos Militares e da Lei 
Orgânica da Polícia Civil no mês de agosto; terceiro, confirmando o 
reajuste de salários dos servidores da segurança pública no início do 
próximo ano. Esse ofício de 9/7/2003 foi endereçado a mim e ao 
Deputado Federal Cabo Júlio. 

Após longos debates, retornamos ao Governador no dia 26/6 para 
discutir o envio de um projeto de lei tratando da promoção por tempo 
de serviço dos militares, especialmente de Cabos e Soldados. 

Oficiamos ao Comando da Polícia e do Corpo de Bombeiros, 
solicitando que nos fornecessem dados sobre quantos militares, 
Soldados e Cabos tínhamos com mais de dez anos de graduação e 
que poderiam ser beneficiados com a proposta. 

No dia 26/6, obtivemos a resposta do Cel. Sócrates Edgar dos 
Anjos, à época Chefe do Estado-Maior e hoje Comandante-Geral da 
corporação. Naquela época, tínhamos 3.980 Cabos e 7.759 Soldados 
com mais de dez anos de graduação, na Polícia Militar. 
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Do Corpo de Bombeiros, o Cel. Marcelinó responde ao ofício do 

nosso gabinete e informa que o Corpo de Bombeiros possui hoje 368 
Cabos e 858 Soldados com mais de dez anos de graduação, que 
também fariam jus à proposta que estávamos discutindo com o 
Governo. 

No dia 26/6, levamos esses dois ofícios ao Governador do Estado. 
Juntamente com o Deputado Federal Cabo Júlio, estivemos em 
reunião com o Governador no Palácio das Mangabeiras durante uma 
hora e meia. Ficou acertado que o Governo faria um levantamento do 
impacto financeiro, bem como consultaria as corporações para ver a 
viabilidade técnico-administrativa da proposta. 

Posteriormente, o Secretário Antônio Augusto Anastasia recebeu 
recomendação do Governador para providenciar a matéria. Na 
semana passada, quinta-feira, tivemos encontro com o Secretário 
Antônio Augusto Anastasia, na Secretaria de Planejamento e Gestão, 
juntamente com o Comando da Polícia Militar e demais assessores. 
Lá, iniciamos o trabalho de formatação de uma minuta de anteprojeto 
de lei. Na sexta-feira seguinte, tivemos reunião no Comando da 
Polícia Militar, na parte da manhã, e outra reunião no final da tarde. 

Segunda-feira, anteontem, tivemos oportunidade de nos encontrar 
com o Secretário Danilo de Castro e com o Comando-Geral da Polícia 
Militar. Ficou acertado que em 15/7 o Governador passaria às minhas 
mãos e às do Deputado Federal Cabo Júlio a minuta de anteprojeto 
de lei. Assim foi feito. O Secretário Danilo de Castro nos entregou 
essa proposta, e o Governador assumiu o compromisso de, hoje, 16 
de julho, enviar à Assembléia o projeto de lei que trata da promoção 
por tempo de serviço. 

Gostaria, já que o anteprojeto de lei encontra-se em nossas mãos, 
de comentar o que prevê o art. 207: "Art. 207 - As promoções de 
praças serão feitas por antigüidade, merecimento, ato de bravura e 
por tempo de serviço, sendo esse último critério devido apenas a 
Cabos e Soldados da ativa. 

Parágrafo único - As promoções de praças serão realizadas no 
âmbito da corporação, tendo por base as vagas existentes até as 
da~as referidas no artigo anterior.". 

E bom explicarmos que cerca de 8 mil Soldados da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros serão beneficiados com essa matéria, após 
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ela tramitar, ser aprovada por esta Casa e devidamente 
sancionada pelo Governador. Oito mil policiais militares, na graduação 
de Soldados, serão promovidos automaticamente. 

Em especial para os companheiros Cabos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, 50% das vagas existentes para o curso de 
Sargentos serão destinadas para os Cabos com mais de dez anos de 
graduação. Eles serão inscritos automaticamente nesse curso. 

Esclarecemos que esse projeto de lei tem como principal objetivo 
resgatar a justiça para com essas duas categorias. O Sargento, após 
concluir o curso, consegue ter a progressão na carreira a 2°-Sargento, 
a 1 °-Sargento e a Subtenente. O oficial, quando conclui o curso, sai 
Aspirante a Oficial e, logo depois, é promovido a 2°-Tenente, 1 o_ 

Tenente, Capitão, tudo por tempo de serviço. 
Apenas Cabos e Soldados não tinham nenhum tipo de progressão 

na carreira por tempo de serviço ou não era facultado ou facilitado seu 
acesso a essa progressão. 

A matéria, antes de tudo, faz justiça aos militares e motiva Cabos e 
Soldados a trabalhar pela segurança pública e no combate ao crime e 
à violência, e o Corpo de Bombeiros, a prestar sua contribuição 
específica de salvamento e prote9ão à vida, conforme rezam as 
Constituições Federal e Estadual. E uma conquista histórica para os 
militares. 

Espero contar com os companheiros desta Casa, com os demais 
militares e com as Comissões de Justiça, de Fiscalização Financeira e 
de Administração Pública para, em agosto, assim que a Casa retomar 
os trabalhos, acelerar a tramitação da matéria. 

o pedido veio separado do estatuto. No estatuto, trataremos das 
questões que envolvem os deveres e os direitos trabalhistas dos 
militares do Estado. 

A PM existe há 228 anos, e, pela primeira vez na sua história, 
haverá promoção para Cabos e Soldados. O Governador, com isso, 
está cumprindo o compromisso que assumiu com o Deputado Federal 
Cabo Júlio, com os militares do Estado e comigo. Em agosto, o 
estatuto dos militares chegará a esta Casa, quando, então, teremos 
condição de discutir o que as entidades de classe há muito vêm 
reivindicando: auxílio-periculosidade, adicional de insalubridade, carga 
horária definida na lei, hora extra, data-base para reajuste, enfim, tudo 
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o que for necessário debater para a classe militar. Da mesma 
forma, discutiremos a Lei Orgânica da Polícia Civil, para contemplar 
os policiais civis com os direitos que a lei garante à categoria. 

Agradeço ao Presidente a atenção. Eu não poderia deixar de 
comunicar que o Governador está enviando a esta Casa, hoje, o 
projeto de lei complementar que trata da promoção por tempo de 
serviço dos policiais militares, em especial de Cabos e Soldados. 

Agradeço ao Governador por estar cumprindo o compromisso 
assumido com os servidores militares do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Durval Ângelo - A matéria que trata. da promoção dos 
militares é, a nosso ver, apenas o primeiro passo. E tímida no que diz 
respeito às reivindicações da categoria. 

Hoje à tarde os militares de Minas Gerais estarão realizando, com 
convocação conjunta para todas as entidades, uma assembléia na 
sede da ASPRA, para discutirem suas reivindicações. Trarão à 
discussão o ajuste salarial, vantagens e direitos, tais como hora extra, 
adicional de insalubridade e equiparação da estruturação dos 
Bombeiros e dos policiais militares. 

O quadro atual da PM e do Corpo de Bombeiros está caótico. 
Faltam viaturas para se combaterem incêndios e recursos e condições 
para se atuar no combate ao crime. 

O projeto que vem à Casa carrega uma grande injustiça. Não atende 
aos que estão na expectativa do direito. Se o projeto for votado em 
setembro, o Soldado que estiver com 9 anos e 11 meses de serviço 
não será contemplado com a promoção. Ao mesmo tempo, apenas 
50% dos Cabos serão promovidos. 

Vamos entrar com uma emenda garantindo o ganho como direito 
permanente. Todos os Cabos e Soldados que chegarem aos dez anos 
terão direito à promoção. 

Temos de pensar também em outras carreiras. 
V. Exa. diz que de 3°-Sargento para a frente a carreira flui, mas a 

promoção não é automática por antigüidade. Depende do curso e 
também da existência de vagas no quadro. Mesmo em caso de 
antigüidade, se não houver vagas o militar não tem direito a 
promoção. Apresentaremos um substitutivo a esse projeto, criando, de 
3°-Sargento para a frente, um sistema de promoção automática por 
tempo de serviço. 
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Deixamos claro que esse projeto não nós pode fazer esquecer 

todas as reivindicações da categoria, que discutirá hoje, em 
assembléia convocada pelas três entidades de classe, a questão da 
infra-estrutura. É fundamental pensarmos a Polícia Militar com infra-
estrutura para combater o sinistro, no caso dos Bombeiros, e para 
combater o crime, no caso da Polícia Militar. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, deixo claro aos 
companheiros que estamos acompanhando de perto não só as 
reivindicações dos militares, como também as reivindicações dos 
demais servidores públicos. 

Há, sim, uma assembléia prevista para hoje, como havia uma 
prevista para o dia 11 de junho. Estão sendo levadas ao Governador 
do Estado as reivindicações que dizem respeito a periculosidade, 
insalubridade e carga horária das categorias. As promoções a que se 
referiu o Deputado Durval Ângelo, especialmente previstas para os 
Sargentos, já estão negociadas com o Governador do Estado e com o 
Comando da Polícia Militar. Serão ativadas as vagas previstas na Lei 
no 14.445, aprovada nesta Casa em 27/11/2002. Apenas com um 
decreto do Governador resolveremos o problema das promoções de 
Sargentos e Subtenentes, que se encontram parados no tempo. Isso é 
fruto do trabalho deste parlamentar, do Deputado Federal Cabo Júlio, 
do Secretário Anastasia e do Comando-Geral da Polícia Militar. Não 
estamos nos esquecendo dos demais companheiros. 

No entanto não podemos deixar de dizer algumas verdades. 
Infelizmente, algumas lideranças políticas irresponsáveis dessas 
entidades de classe estão utilizando nossas praças como massa de 
manobra, para induzi-las a uma situação que pode tornar-se 
irreversível. Depois que os fatos resultarem em punições e expulsões, 
tenho certeza de que voltarão a bater nesta Casa. Sei perfeitamente 
que não teríamos o mesmo amparo que tivemos em 1997, quando o 
cenário era bem diferente. 

É do nosso conhecimento que estão utilizando as assembléias como 
palanque político. Nosso papel, enquanto representantes políticos 
desses militares, é negociar exaustivamente com o Governador até 
obtermos resultados positivos. Certamente essa assembléia não dará 
em nada, e repetirão tudo o que dizemos no dia-a-dia. Não só os 
servidores militares, mas também todos os servidores públicos civis já 
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estão reivindicando do Governo e sabem petieitamente que o 
aumento salarial prometido pelo Governador é para o início do 
próximo ano. 

Queremos que os Presidentes de entidades de classe tenham 
responsabilidade. Nenhum daqueles expulsos do movimento em 
1997, 186 companheiros, eram Diretores ou Presidentes de entidades 
de classe. Portanto, somente nós, nossas esposas e nossos filhos 
sabemos o que passamos nas ruas ao sermos expulsos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Infelizmente, as pessoas que conduzem essas assembléias não 
passaram por essa experiência. Se tivessem passado conduziriam de 
outra forma as assembléias em nosso Estado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos 

que nos acompanham nas galerias e na TV Assembléia, quero falar o 
mínimo possível, porque estamos encerrando este primeiro semestre 
e quando falamos muito machucamos algumas pessoas, e disso não 
gostaríamos. 

Quero falar sobre o episódio ocorrido ontem na reunião ordinária, 
quando pedi verificação de uma emenda ao Projeto de Lei no 721. 
Ainda estou convencido de que a referida emenda - mesmo derrotada 
-faria justiça ao empresário menor, ao comerciante, àqueles que não 
têm como pagar uma multa aplicada por um fiscal. Existem muitos 
fiscais que trabalham com coerência, mas alguns extrapolam e 
estipulam multa altíssima para um cidadão que tem uma loja pequena, 
uma farmácia com estoque pequeno. 

Evidentemente essa emenda permitiria que o fiscal notificasse e 
multasse apenas até 20% do estoque existente no estabelecimento. 
Aí, sim, todos teriam condições de pagar. Imaginem um cidadão que 
tenha R$5.000,00 de estoque e receba uma multa no valor de 
R$50.000,00 a R$1 00.000,00. Seria um caminho de justiça. 

Tudo bem, esta Casa é democrática, nem tudo que se apresenta é 
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aprovado. 

De acordo com o Regimento, no inciso 111 do art. 262, na verificação 
de votação o Presidente pedirá aos Deputados que ocupem os seus 
lugares. Depois autoriza a verificação de quórum através do painel 
eletrônico. Isso é regimental. Não pedi nada que não fosse regimental. 

Gostaria de esclarecer que a apresentação dessa emenda ao 
Projeto de Lei n° 721 atendeu a consulta feita a várias pessoas hoje 
prejudicadas por atitudes incorretas de alguns fiscais. Falo isso sem 
me . intimidar pela presença de fiscais em Plenário. Na área da 
Fazenda do Estado há ótimos funcionários, ótimas pessoas, mas 
existem alguns que extrapolam. 

Concordo com todas as palavras do Deputado Durval Ângelo, 
quando disse que esse projeto foi aprovado de maneira muito rápida, 
sem discussão, sem contar com participação do pessoal ligado à 
Federação da Indústria e do Comércio. Isso veio como um relâmpago 
a esta Casa. Não vou continuar porque posso falar coisas que 
magoariam algumas pessoas, e essa não é a minha intenção. 

Agradeço ao Deputado Sebastião Helvécio suas palavras firmes de 
ontem e agradeço também a posição do Deputado Biel Rocha. Não é 
porque eles poderão ser futuros concorrentes em Juiz de Fora que 
vou deixar de divulgar o nome desses Deputados, que nos orgulham 
com o conhecimento que têm. Não tenho que esconder isso de 
ninguém. Temos que trabalhar com muita clareza e com muito 
respeito, e isso faltou aqui ontem à noite. Muito obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 

721/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre formas de 
extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei no 6. 763, de 
26/12/75, a Lei no 12.735, de 30/12/97, a Lei no 13.470, de 17/1/2000, 
a Lei no 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma 
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do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada do § 2° do 
art. 201 da Lei no 6.763, de 1975, a que se refere o art. 28 do projeto. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o§ 2° do art. 201 da Lei 
no 6.763, de 1975, a que se refere o art. 28 do projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
721/2003 na forma do vencido em 1° turno, exceto o§ 2° do art. 201 
da Lei no 6.763, de 1975, a que se refere o art. 28 do projeto. À 
Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas 

uma rápida manifestação sobre o Projeto de Lei no 721. Insisti, quando 
esse projeto aqui chegou, em dizer que s~ encontra na contramão das 
propostas do Governador Aécio Neves. E não retirarei, em momento 
algum, minhas preocupações. Se esse projeto fosse aprovado da 
forma como aqui chegou, estaríamos fechando o Estado de Minas 
Gerais a qualquer investimento porque ele foi feito na lógica da 
fiscalização, e não na do desenvolvimento e da arrecadação. Há mais 
de oito anos tenho levantado essa crítica sobre a atuação da 
Secretaria da Fazenda. Nunca falei da atuação dos fiscais 
individualmente, e sim da Secretaria, que é um outro governo. Digo 
que a Secretaria da Fazenda tem sua proposta, suas formas de agir e 
não atende aos reclamos do Governo, não se preocupa com seus 
projetos. E esse projeto aprovou e provou, mais uma vez, essa lógica. 
Por isso, nós nos manifestamos contra o projeto, conseguimos retirar 
alguns absurdos nele inseridos, cooperando com o Governador Aécio 
Neves. 

Sei que vários Deputados, quando nos encontrávamos na Comissão 
de Justiça, na Comissão de Fiscalização e nos batíamos contra o 
projeto, ligavam para o Palácio dizendo ao Governador que eu o 
estava criticando, o que vou continuar fazendo. Sei que esse fato 
incomodou a muitos, mas aqueles que se dizem amigos do 
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Governador Aécio Neves deveriam ligar-lhe não para me criticar, 
mas para alertá-lo das dificuldades por que passará o Estado a partir 
da sanção desse projeto e de outros que virão. 

Ontem, assistindo aos jornais, verifiquei estar o Governador Aécio 
Neves preocupado com a quebradeira de Minas daqui a cinco anos, 
se não houver uma reforma da Previdência da forma que julga 
necessária. Farei um alerta aqui, publicamente, no encerramento 
deste semestre: se o Governo implementar tudo aquilo que 
aprovamos, o Estado quebra em menos de um ano. Repetirei: se o 
Governador cumprir o que o Anastasia sonhou para o Estado, ele 
quebrará dentro de um ano. Por isso, mantenho minha coerência, 
embora muitos me considerem teimoso, o que não sou. Tenho em 
mãos um despacho de um chefe da AF, que diz ser contra a forma 
arbitrária de o Estado cobrar tributos sem respaldo legal. É isso que 
estamos combatendo. Digo aos parlamentares que, em vez de me 
criticarem junto ao Governador, digam-lhe que estamos quebrando o 
Estado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, penso que o 
Governador preocupou-se pouco em aumentar a arrecadação do 
Estado. O Governador enviou a esta Casa um pacote cujas medidas 
visavam essencialmente ao enxugamento da máquina administrativa. 
Assim que recebemos o pacote do Governador, a ele fizemos 
oposição ferrenha. Nele havia, de um lado, uma grande vontade de 
enxugamento, que denunciamos como sucateamento do Estado, da 
máquina e do serviço público, e, de outro, pouca preocupação - a não 
ser com esse projeto, que acabamos de votar - em aumentar a 
arrecadação e em alterar a questão dos tributos. Portanto, o Governo 
passou os seus seis meses iniciais procurando uma forma de 
enxugamento da máquina. 

Ao contrário, não se preocupou em apresentar propostas para 
aumentar a arrecadação. Essa é uma crítica que fizemos desde o 
início. E, como discordamos dessa história de sucatear o Estado, 
própria dos modelos neoliberais, que foram derrotados nas urnas nas 
últimas eleições presidenciais, procuramos retirar dos projetos do 
Governo aquilo que promoveria o sucateamento do Estado. Essa foi a 
ação da Oposição. 

Concordo com o Deputado Antônio Júlio em que o Governo 
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realmente não conseguiu "emplacar'' o corte e o pretendido 
sucateamento da máquina. Em primeiro lugar, porque não conseguiu 
"emplacar" o fim da estabilidade do servidor público, o que estava 
posto no início, quando remeteu o pacote a esta Casa. Segundo, 
porque não quebrou o Regime Jurídico Único, deixando de 
"emplacar", portanto, a possibilidade de contratação de servidores que 
deveriam ser estáveis e permanentes como celetistas. Esses dois 
pontos, que eram essenciais para o sucateamento que o Governo 
pretendia fazer, não foram "emplacados". 

Em terceiro lugar, por pressão dos servidores e pela resistência que 
oferecemos, o Governo não só se comprometeu - e vamos fazer essa 
cobrança durante todo o segundo semestre - como acatou a 
obrigatoriedade da remessa de todos os planos de carreira de todos 
os servidores públicos de todos os setores, atuais e futuros, até o dia 
31/12/2003, sendo que o primeiro inicia-se em agosto, com o plano de 
carreira da educação, que é a categoria mais numerosa entre os 
funcionários públicos do Estado. Esse compromisso do Governo com 
a remessa dos planos de carreira, que quase nenhuma categoria do 
serviço público estadual possui, ficou muito claro. Assim, o Governo 
precisa começar a pensar - e nesse ponto discordo do Deputado 
Antônio Júlio - em como aumentar sua arrecadação, pois fez um 
compromisso muito claro com os servidores. Ao remeter a esta Casa 
algo que poderia significar o sucateamento da máquina pública, 
acabou se comprometendo com os planos de carreira, até pela 
pressão dos próprios servidores. 

Então, o segundo semestre ainda será um período para vermos se 
de fato teremos algum tipo de reforma do Estado; em outras palavras, 
se o serviço público vai melhorar, para que a população mais carente 
seja mais bem atendida. Não temos dúvida de que há uma crise no 
serviço público e que não é de responsabilidade exclusiva do 
Governador Aécio Neves - isso seria injusto dizer; mas há uma crise 
em Minas Gerais: o Estado não se organiza da forma devida, e há 
uma insatisfação muito grande dos servidores públicos. No próximo 
semestre, teremos de dar um jeito nessa situação, mas não será 
possível fazê-lo se o Governador não começar a pensar desde já em 
uma reforma tributária para que o Estado arrecade mais, até mesmo 
para que possa cumprir as promessas que foram feitas ainda agora 
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Estado aos funcionários públicos, 

remessa dos planos de carreira, que já 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Deputados, 
Deputadas, ao contrário da visão do ilustre Líder da Oposição, 
Deputado Rogério Correia, a iniciativa do Governador Aécio Neves, ao 
encaminhar a esta Casa a reforma administrativa, que não veio sob 
forma de pacote - muito ao contrário, veio sob forma de propostas 
para serem debatidas no Legislativo, que é a Casa da discussão, a 
Casa plural, uma Casa aberta -, deveu-se ao fato de que ele estava 
convencido de que para cá encaminhava um rol de propostas que, ao 
final, aprovadas por esta Casa, poderiam, sim, colocar o Estado em 
outro momento, assegurando a modernidade da máquina 
administrativa, a eficiência na prestação de serviços ao cidadão e, 
mais ainda, tudo isso centrado na valorização do funcionário público. 

Muito antes de encaminhar a reforma administrativa a esta Casa, o 
Governador Aécio Neves, publicamente, em mais de uma 
oportunidade, renovou o compromisso .de que faria os planos de 
carreira do funcionalismo público. 

As propostas que vieram para cá, no seu cerne, na sua essência, na 
sua questão nuclear, não foram em nada alteradas. Foi feito um 
trabalho profícuo entre a Situação e a Oposição, com a participação 
dos representantes dos funcionários públicos. De maneira inédita, um 
Governo flexível esteve presente nesta Casa sempre que convocado, 
representado pelos Secretários de Estado e os Secretários Adjuntos, 
para, num trabalho conjunto com as assessorias da Oposição e da 
Situação, chegarmos a uma situação em que todas as propostas da 
reforma administrativa foram votadas neste Plenário de forma 
consensual. 

Em última análise, o consenso encontrado é o convencimento de 
cada um dos parlamentares, sua consciência crítica de que estavam 
fazendo o melhor para o Estado. Se assim não fosse, não estaríamos 
aqui hoje comemorando o êxito da aprovação da reforma 
administrativa. Para tanto, com o concurso da Oposição, consciente, 
combativo, porém convergente quando da aprimoração das propostas. 

Para resgatar a realidade, a modernidade da máquina administrativa 
do Estado, o que aprovamos foi com responsabilidade e segurança. 
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Esse projeto de convocação extraordinária, de iniciativa do 
Governador, que coroa a implantação do Primeiro Emprego, está se 
iniciando pelo estágio, mas, de qualquer forma, indo ao encontro de 
uma iniciativa louvável do PT. Saímos na frente com o concurso, com 
a colaboração e com a visão do PT. Está aí o Primeiro Emprego. 
Minas Gerais começou na vanguarda, seguindo o bom exemplo da 
iniciativa do PT em nível nacional. 

O Governador, ao encaminhar a esta Casa e consagrar a carreira do 
Agente de Segurança Pública, está demonstrando que não quer o 
Estado mínimo, e sim o Estado cumpridor das funções básicas, 
fundamentais, que lhe competem, descartando o discurso sobre esse 
rótulo ultrapassado do neoliberalismo. Trata-se do exercício do 
mandato de Governador do Estado, com a responsabilidade que as 
urnas lhe outorgaram, de maneira inequívoca, num único turno de 
uma eleição consagradora em Minas Gerais. 

Desejo louvar o trabalho dos Deputados e reconhecer que o projeto 
da reforma tributária, que impõe mecanismos novos para a eficiência 
da fiscalização e a eliminação dos sonegadores contumazes, teve a 
contribuição de todos, sobretudo daqueles que foram os relatores 
desse projeto em todos os seus níveis. O Deputado Sebastião 
Navarro Vieira terá consagrada sua iniciativa com o decreto a ser 
regulamentado do Código de Defesa do Contribuinte. Também o 
Deputado Antônio Júlio, com a sua luta ferrenha e sua pertinência, 
corrigiu inúmeros exageros que o projeto continha. Por último, o 
Deputado Ermano Batista, com sua relataria, consagrou esse projeto, 
que irá propiciar mecanismos novos de eficiência na atuação da 
fiscalização e na eliminação dos sonegadores, afastando a 
possibilidade da competitividade e, com isso, não deixando que novos 
investidores venham para nosso Estado. 

Hoje é uma manhã consagradora para nós, para o Governador 
Aécio Neves e, fundamentalmente, para este parlamento, que aprovou 
de maneira inequívoca toda a proposta da reforma administrativa e os 
outros projetos do Governador. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, antes de 

encerrarmos os trabalhos desta sessão legislativa, é meu dever de 
consciência trazer ao conhecimento desta Casa, do Executivo, do 
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Tribunal de Contas e do Ministério Público grave denúncia sobre o 
IPSEMG. 

Esta Casa deu demonstração inequívoca de apreço ao IPSEMG por 
entender tratar-se de instituição que deve ser preservada. Pelo que 
aqui votamos, existia uma desorganização histórica, contumaz 
naquele Instituto. Nesta sessão extraordinária, tivemos de votar lei 
inusitada para regularizar situação ocorrida no passado, de dispêndio 
de recursos sem dotação orçamentária e sem empenho prévio. Uma 
situação esdrúxula, que tivemos de corrigir. Criamos lei para 
convalidar nomeação de servidores concursados e nomeados para 
cargos inexistentes. Agora, nesta sessão legislativa, criamos cargos 
no IPSEMG. Isso demonstra que, para ser preservado como todos 
desejamos e defendemos, aquele Instituto deve ser passado a limpo. 

Não trouxe esta denúncia ao Plenário desta Casa ontem porque fui 
apurar a sua veracidade e autenticidade, hoje confirmadas pela 
manhã. A Sra. Cacilda de Oliveira, pensionista do IPSEMG, recebeu a 
seguinte correspondência.(- Lê:) 

"Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 18 de junho de 2003. 

Prezada Senhora Pensionista, 
Comunicamos a V. Sa. que o pagamento de pensão por morte 

relativo à folha de pagamento de maio de 2003 foi suspenso devido ao 
não-atendimento às solicitações do IPSEMG para a abertura de conta 
corrente. 

Caso já tenha aberto a conta corrente, enviar-nos cópia 
comprobatória emitida pelo Banco ltaú e certidão de casamento ou de 
nascimento, com data recente, expedida pelo cartório (maio ou junho 
de 2003) para as providências de liberação do pagamento. 

Atenciosamente, Diretoria de Previdência- IPSEMG". 
Ainda bem que Coeli exigiu que se abrisse conta corrente para que 

as pessoas se recadastrassem. 
O irmão da Cacilda me mandou, juntamente com esta, a seguinte 

carta. (-Lê:) 
"O IPSEMG, como o senhor deve saber, está uma vergonha, 

principalmente em Poços de Caldas. Não há hospital. Dentista agora 
foi desautorizado. O funcionário não tem nenhuma cobertura do 
IPSEMG e não pode deixar de pagá-lo para entrar em outro plano de 

L-------~----.1 



1689 
saúde que dê cobertura". 

O servidor público, principalmente o do Executivo, não pode se dar 
ao luxo de pagar dois planos de saúde, um para o IPSEMG e outro 
particular. Então, no interior, ficam sem cobertura. (-Lê:) 

"Agora, recebi uma correspondência que pode ser uma das causas 
dessa total bancarrota do IPSEMG. 

Estou anexando a correspondência que recebi para que o senhor 
tome conhecimento. Não a envio para o IPSEMG porque a corrupção 
pode estar lá dentro, e nenhuma providência seria tomada. Como 
pode estar acontecendo com a pensão de minha irmã, pode estar 
acontecendo com muitas outras. Minha irmã Cacilda de Oliveira era 
pensionista de meu pai, Manoel Salvador de Oliveira, que faleceu em 
1969. Mas minha irmã faleceu há 13 anos, e ninguém recebeu mais a 
pensão depois da sua morte. Mas, baseado nessa correspondência 
do IPSEMG, parece que alguém estava recebendo, visto que só foi 
suspenso o pagamento em maio de 2003. Gostaria que o senhor visse 
o que está acontecendo e, se possível, me comunicasse". Assina a 
correspondência Miguel Durante de Oliveira. 

Sr. Presidente, não sou eu quem está fazendo essa acusação. Foi o 
próprio IPSEMG que mandou carta para uma pessoa falecida desde 
1990, dizendo que seu pagamento teria sido suspenso em maio de 
2003. Acho que o IPSEMG é uma instituição que precisa ser 
preservada. Mas nenhuma instituição agüenta muitas torneiras 
abertas. Isso precisa ser apurado. Trago o assunto ao conhecimento 
de todos antes de encerrarmos nossos trabalhos, para que o IPSEMG 
nos esclareça até o mês de agosto, quando reiniciarmos nossos 
trabalhos, a razão disso. Temos que saber o que está acontecendo de 
fato. Se isso for verdade e houver outros casos similares, não adianta 
votar projetos destinando outros recursos para o IPSEMG nem 
procurar alternativas. Assim, ele nunca poderá cumprir a contento 
suas obrigações. Nenhuma instituição agüenta vazamentos dessa 
natureza. São 13 anos. E não se culpa a diretoria. Quantos Diretores 
já passaram por ali nos últimos 13 anos? Para mim, isso é um vício, 
uma doença intrínseca ao próprio Instituto. Se estiverem, de fato, 
pagando a uma pessoa que faleceu em 1990, trata-se de um 
problema na estrutura daquela Casa, de servidores mancomunados 
com uma atitude como essa. 
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Portanto, chamo a atenção dos senhores e espero um 

esclarecimento do IPSEMG. Também conclamo o Executivo a abrir 
uma auditoria, assim como o nosso Tribunal de Contas, tão cioso de 
suas obrigações, e o Ministério Público. Se não tivermos uma 
resposta altamente convincente para essa denúncia feita pelo próprio 
IPSEMG, que disse que estava pagando, até 2003, a pensão de uma 
pessoa falecida em 1990, seremos obrigados a solicitar a abertura de 
uma CPI para investigar os fatos. Não quero ser autor de uma 
proposta como essa e até abriria mão disso para a Bancada do PT e 
os Deputados Chico Simões e Durval Ângelo, defensores do IPSEMG 
e tão ciosos de sua transparência. Temos que ir a fundo para 
descobrir o que de fato inviabiliza o bom funcionamento da instituição. 
Obrigado. 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Sras Deputadas, Srs. 
Deputados, pessoas que nos vêem, primeiro, queremos manifestar 
nossa solidariedade e apoio aos questionamentos feitos pelo 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Uma das primeiras atitudes que 
tomamos nesta Casa quando aqui chegamos, vendo a situação do 
IPSEMG e seu funcionamento, foi pedir uma comissão especial para 
averiguar os fatos. O pedido foi assinado por nós e pelo companheiro 
Rogério Correia. Não quero dizer que somente os Deputados do PT 
querem essa apuração. Gostaríamos que esse requerimento feito à 
Presidência fosse aprovado e, se possível, que um dos membros 
dessa comissão averiguasse o que acontece não somente no 
IPSEMG, mas em todo o Estado. O IPSEMG não foge à regra, e isso 
é necessário para fazê-lo funcionar de maneira correta, preservando 
assim esse patrimônio tão importante para o Estado. 

Mas espero que isso sirva de exemplo para todos nós, os 77 
cidadãos eleitos para fiscalizar o Estado como um todo. Temos que 
cumprir nossa função de maneira determinada. Uma das coisas que 
gostaria de refletir com os senhores é que precisamos evitar que 
assuntos tão complexos como esse sejam colocados aqui para serem 
resolvidos com decisões rápidas. 

Esta Casa jamais poderia ter votado o projeto da mudança tributária 
como o fez, com toda essa rapidez. Temos certeza de que todos nós 
nos desdobramos para fazer o melhor. Mas, se tivéssemos mais 
tempo, faríamos tudo de maneira mais tranqüila, mais eficiente, dando 
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o instrumento fundamental para que o Estado faça cobrança dos 
tributos, principalmente daqueles contribuintes um pouco relapsos. 

Que não só o problema do IPSEMG sirva para que a partir de agora 
a Assembléia de Minas nos respeite um pouco e, em assuntos de 
natureza complexa, tenhamos mais tempo para discutir, para que 
possamos cumprir nosso papel, atendendo a quem nos elegeu, o 
povo, pois temos a obrigação de representá-lo. 

Nesse projeto aprovado agora, gostaria de repetir que algumas 
emendas não foram fruto de acordo ou feitas com a participação do 
PT e do PCdoB. Aceitamos algumas, tivemos de nos calar para 
outras, porque somos minoria. Impusemos algumas mudanças, 
alterações, mas nem todas as emendas têm nosso aval. 

Gostaria de deixar registrado, para que o Governo tome 
conhecimento de algumas preocupações, o que passou nesse projeto. 
Primeiro, no art. 14, que trata do rolamento preventivo. Todo o mundo 
sabe que pessoas começam a construir empresas e dão calote no 
Estado, enriquecem e não pagam seus tributos. Adquirem um 
patrimônio muito grande e estão devendo ao Fisco. Pelo projeto, caso 
essas empresas devam mais ou menos 30% do capital que nos 
apresentam, seria obrigatório fazer o rolamento preventivo, sabermos 
qual é o seu patrimônio, quais são suas transações imobiliárias, em 
cartório etc. Infelizmente foi colocada aqui uma emenda que 
praticamente tira do Estado esse poder. Fala que o rolamento pode 
ser substituído por um contribuinte que poderá solicitar o 
parcelamento do seu crédito tributário, mas não fala em quantos 
meses. O "cara" pode parcelar em um punhado de anos, pagando 
uma "mixaria". Durante esse tempo, ele pode dilapidar todo o seu 
patrimônio e o Estado e a sociedade tomarem prejuízo com isso. 

No caso de exportação, sabemos que não paga imposto, pois é feita 
por meio de empresa de exportação, que tem 180 dias para efetivá-la. 
Também colocou-se uma emenda que permite transferência, para 
outra empresa ter mais 180 dias, e não se colocam limites. Isso vai 
favorecer as pessoas que não contribuam com o tributo. Há isenção 
de tributo para uma empresa e, quando estiver quase vencendo o seu 
prazo, pode haver pedido de prorrogação para outra empresa, para 
outra empresa, arremata-se comercializando aqui dentro, e o Estado 
não percebe a tributação. 
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Por último, também uma emenda que o' Estado tem de olhar, 

que é mais um mecanismo para protelar o não-pagamento. O 
Governo concedeu prerrogativa para que se dê recurso ao Estado de 
cobrar; só que houve emenda dando o mesmo recurso para o Estado 
e para o contribuinte, que já tem uma série de mecanismos para 
protelar o pagamento do tributo. É mais um mecanismo para a dívida 
ficar rolando, rolando, e a sociedade pagando por isso. Depois o 
Governo fala que não tem dinheiro para saúde, educação, 
funcionalismo e vivenciamos esse estado de coisas que estamos 
vendo hoje. 

Gostaria que o Governo se aprofundasse nesses pontos que 
deixamos registrados. Apesar de tudo, nós, Deputados, comportamo-
nos de maneira democrática, civilizada, respeitosa. No conjunto da 
Oposição, da Situação, fizemos o que foi melhor. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Gostaria de deixar registrado que, 
em relação a essa denúncia contra o IPSEMG - sou funcionária 
pública aposentada e pago IPSEMG há muitos anos -, há necessidade 
daquilo que defendemos, que é o controle social. Não podemos 
também misturar os funcionários éticos e honestos com os 
desonestos, com aqueles que levam o setor público pela corrupção, 
com total desrespeito ao cidadão mineiro, sendo os recursos públicos 
desviados, como vimos nesse caso. 

No momento oportuno, o Bloco PT-PCdoB solicitou uma comissão 
especial de sindicância para evitar que tal coisa acontecesse. É esse 
o compromisso do Presidente Lula e de sua equipe, e tenho certeza 
de que é também o desejo dos Deputados desta Casa. 

Que os Estados somem esforços para tirar o País do caminho da 
corrupção - torneira aberta por onde se perde grande parte dos 
recursos que faltam para os excluídos, para os trabalhadores, enfim, 
para a maioria da população brasileira. 

Deputado Sebastião Navarro Vieira, estamos dispostos a somar 
esforços para colocar o IPSEMG no seu verdadeiro rumo. Não 
podemos deixar que ações como essa desmereçam esse. Instituto que 
tantas vidas tem salvado e que, por isso, é uma preciosidade para os 
servidores públicos. 

o Projeto de Lei no 26, como estava originalmente, colocaria o 
critério da avaliação de desempenho como recurso para demissão em 
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massa. Ora, como educadora e Deputada, não poderia aceitar a 
aprovação de tal projeto. A avaliação de desempenho é muito cara a 
nós, de esquerda. Reconhecemos sua necessidade para o· avanço do 
Estado e para respostas satisfatórias do setor público ao povo, mas 
jamais admitiríamos que o instrumento servisse para que se 
cometessem injustiças. 

Há, é verdade, uma minoria de servidores públicos que, muitas 
vezes, não honra a classe, mas não seria em nome deles que os 
demais servidores deverão ser penalizados. Graças à discussão com 
a categoria e com os sindicatos, conseguimos evitar tal perigo. 

O projeto, como estava, não avaliaria a estrutura, muitas vezes 
sucateada, em que o servidor público hoje trabalha. As escolas na 
zona rural, por exemplo, nem luz elétrica têm. Faltam carteiras e 
merenda. Por muitos anos, isso vem acontecendo. Imaginem a 
injustiça que seria penalizar o professor e o servidor da saúde por 
baixo desempenho, sendo que a estrutura é que não lhe dá condições 
de trabalho. 

Reconheço o importante papel que desempenharam os Deputados 
governistas e os relatores do Projeto no 721, mas, como Vice-Líder do 
Bloco PT -PCdoB, tenho de fazer justiça a todos os membros do nosso 
bloco, sobretudo aos Deputados Rogério Correia e Chico Simões e à 
Vice-Líder Jô Moraes. Cumprimento os membros do Bloco pelo 
exaustivo trabalho e pela participação efetiva nos projetos da reforma, 
cumprindo, assim, seu compromisso de urna. 

A Assembléia Legislativa deu testemunho de seriedade ao discutir, 
com profundidade, todos os projetos da reforma. Ainda não chegamos 
ao ideal, mas, certamente, demos passos na direção correta. No 
segundo semestre, continuaremos contribuindo, na discussão dos 
planos de carreira. 

Vivemos um momento nacional de grande importância. O Brasil 
destaca-se diante do mundo, e cresce a responsabilidade das 
lideranças dos Estados de somarem seus esforços ao do Presidente 
da República, em cujo projeto o povo acreditou. 

Que o Brasil possa mostrar-se ao mundo como um País cuja 
soberania é respeitada, cujo povo é valoroso e cuja sociedade é 
fraterna e igualitária. Esse é um sonho possível, que depende de cada 
um de nós. 
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Declarações de Voto 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, o brilhante 
pronunciamento da ilustre Maria Tereza Lara, Deputada que 
aprendemos a admirar, veio para engrandecer o parlamento. A 
reforma não foi um produto sazonal, um produto da vontade do 
Governador, por interesses ocasionais ou meramente eleitoreiros. Foi 
um projeto de Estado, de alcance elevado, não de efeitos imediatos, 
mas, em longo prazo, consistentes. 

A. vontade do Governador foi amplamente discutida nesta Casa, 
conduzida sob o estandarte da racionalidade. Deputados da base do 
Governo divergiam entre si, assim como divergiam os Deputados que 
congregam o brilhante grupo da Oposição, todos com o único objetivo 
de decantar a idéia e fazê-la surgir cristalina, transformando-a em lei 
que pudesse prestar grandes serviços a Minas e, quem sabe, servisse 
de exemplo para o Brasil. 

Terminamos com o Projeto de Lei no 721, coroamento do trabalho 
desta Casa. Esse projeto veio para ficar, com a consistência que esta 
Casa lhe deu. 

Contamos com a brilhante participação de todas as bancadas. O 
PFL foi representado pelo ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
o PP, pelo Deputado Paulo Piau e pelo Líder do Governo; o PL, pelo 
Deputado Jayro Lessa e por outros parlamentares. Estiveram 
presentes também o PTB e o PDT, representado pelo Deputado 
Sebastião Helvécio, que prestou serviços relevantíssimos. O PMDB 
fez-se representar pelos Deputados Antônio Júlio e José Henrique, na 
Comissão de Fiscalização Financeira, que emprestou seu maravilhoso 
trabalho ao processo de purificação da idéia em favor do Estado de 
Minas Gerais. E tivemos a brilhante, a consciente, a competente 
participação do partido da Oposição, o PT, com o aguerrido Deputado 
Chico Simões, e com seu Líder, o Deputado Rogério Correia. O PT 
contribuiu grandemente com duas emendas brilhantes ao último 
projeto. Uma delas excluiu o conteúdo do § 7° do art. 4° do projeto 
inicial; a outra, o § 4o do art. 11. As idéias do PT provocaram uma 
modificação substancial no art. 218, estabelecendo, definitivamente, 
prazo para a Comissão Especial e o Ministério Público emitirem 
pareceres, a fim de que o Estado efetive suas transações para 
eliminar os processos judiciais. 
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Parabéns, meus companheiros, meus pares, meus amigos, Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, representantes da imprensa e 
funcionários da Casa, esta equipe maravilhosa que nos deu todo o 
suporte para que o processo terminasse nestas reuniões 
extraordinárias. Foram extraordinárias não apenas em termos 
regimentais, mas extraordinárias no resultado que obtivemos nestes 
15 dias do mês de julho. 

Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, até 
mesmo no anonimato - um funcionário porteiro, um funcionário da 
cantina, um assessor das comissões, um digitador -, desenvolveram 
idéias e nos ajudaram a construir este arcabouço jurídico capaz de 
ajudar o Governo de Minas a transportar este Estado ao patamar que 
todos nós desejamos. Parabéns a esta Casa, parabéns àqueles que 
entenderam o valor e a grandeza do nosso trabalho, nestes 15 dias, 
com resultados profícuos e fecundos para o Estado de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, Minas definitivamente se coloca na condição de 
vanguarda no cenário nacional. 

Diversas ações estão sendo implementadas pelo Governador Aécio 
Neves, e quero registrar algumas delas: combate vigoroso à 
sonegação de impostos em Minas Gerais; implantação do Programa 
Primeiro Emprego, amplamente debatido por esta Casa. Não poderia 
deixar de citar o ousado plano de segurança estadual anunciado e 
lançado pelo Governo de Minas. Cumpre-me o dever de registrar o 
ajuste do Governo de Minas com o Tesouro Nacional, possibilitando 
que o Estado busque os recursos externos para a pavimentação de 
acessos que irão beneficiar mais de 200 cidades mineiras, projeto 
extremamente ousado, determinado e corajoso do Governador Aécio 
Neves. 

Quero externar, com muita alegria, a sabedoria, a compreensão, a 
capacidade de acolhimento de toda a Assembléia Legislativa à 
reforma administrativa aprovada por esta Casa e implementada pelo 
Governador de Minas. Foi discutido e aperfeiçoado com a participação 
preciosa dos Deputados da Situação e com a valorosa contribuição do 
PT. 

Em síntese, isso comprova que o Governo de Minas caminha de 

....___---0-----



1696 
forma correta rumo ao fortalecimento de Minas, buscando, em 
conjunto com as ações determinadas e implementadas pelo Governo 
Lula, toda a capacidade necessária para que possamos, num prazo 
próximo, dar a condição adequada e necessária, inclusive de salários, 
a todos os servidores do nosso Estado. 

A partir de agosto continuaremos a nossa luta incansável na busca 
da redistribuição mais justa do ICMS em nosso Estado, o que nos 
dará oportunidade de conceder a todos os municípios uma distribuição 
mais justa e cristã. Aliás, é isso que o Governo de Minas tem feito, em 
alto e bom som: tem gritado por Minas Gerais, para buscar os 
recursos da CIDE e da CPMF, imprescindíveis ao bem-estar de todos 
os mineiros. Parabéns, Presidente, parabéns Assembléia Legislativa, 
por essa grande contribuição ao Estado de Minas Gerais. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 

668/2003, do Governador do Estado, que institui o programa Primeiro 
Emprego no Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Com 
a palavra, para discutir, o Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto* - Sr. Presidente, não quero ser 
cansativo, mas insistente e persistente. Como membro da Comissão 
de Redação Final, apresentamos, após ter pedido vista, emenda, que 
foi vencida. Nessa emenda, sugeríamos que a ementa tivesse a 
seguinte redação: "Institui o programa Primeiro Emprego e o Projeto 
de Estágio Remunerado no Estado de Minas Gerais.". 

A justificativa foi a seguinte: "Na técnica legislativa, a ementa tem a 
função de resumir a matéria de que trata a lei, devendo ser precisa, 
clara e concisa. A ementa é a síntese do objeto da lei. Não se deve, 
porém, formar um juízo da lei somente pelo que diz sua ementa. De 
acordo com o disposto no Decreto Federal no 2.954/99, art. 19, XXVII," 
a ementa ( ... ) deverá ser grafada de forma concisa, a fim de permitir, 
de modo imediato, o conhecimento da matéria disciplinada, devendo 
guardar estreita correlação com a idéia central do texto, bem assim 
com o artigo primeiro do ato proposto.". 

O Projeto de Lei no 668/2003, ao instituir o programa Primeiro 
Emprego, dá um destaque especial ao Programa de Estágio 
Remunerado. Esse programa é uma inovação do Governo Estadual 
de suma importância; porém, não podemos confundi-lo com 
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programas de primeiro emprego. 

As oportunidades criadas e incentivadas pelo Projeto de Lei 
668/2003 não criam nenhum vínculo empregatício. São oportunidades 
de trabalho, na forma de estágios remunerados, tanto que, ao versar 
sobre as formas de acesso a essas oportunidades, o projeto de lei, no 
art. 3°, o faz estabelecendo requisitos para estágios e não para 
empregos. 

Por essas razões, apresentamos a sugestão de uma nova ementa 
que refletisse verdadeiramente o objeto do Projeto de Lei no 668/2003: 
"Institui o programa Primeiro Emprego e o projeto de Estágio 
remunerado no Estado de Minas Gerais"." 

Apresentamos a emenda, fomos vencidos na comissão, mas 
achamos por bem mostrá-la aqui. A comissão preferiu o título-fantasia, 
conforme o Secretário Anastasia sugeriu. Acabou permanecendo esse 
nome, mas, para haver coerência com o conteúdo, deveria constar 
dela a referência à instituição de projeto de estágio remunerado. 

A polêmica sobre a paternidade do projeto me faz lembrar uma frase 
de um pensador latino-americano que, n<;> século passado, dizia: "Um 
dos males do século é que as pessoas, ao invés de serem úteis, 
querem ser importantes, ou parecer importantes". Infelizmente, esse 
mal continua no século XXI. Há pessoas que querem parecer 
importantes sem se preocupar em serem úteis. Esse projeto é útil, não 
importa quem seja o pai. O importante é que quem vai pagar por esse 
projeto é o povo. Esperamos que existam muitos estágios e que as 
empresas tragam bastante jovens para o primeiro emprego. 

Quero deixar bem clara a nossa insistência para que o nome fosse 
coerente com o projeto. Desejamos que dê tudo certo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados q~e o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. A sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 721/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre formas de extinção e 
garantias do crédito tributário, altera a Lei no 6.763, de 26/12/1975, a 
Lei no 12.735, de 30/12/1997, a Lei n° 13.470, de 17/1/2000, a Lei no 
14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
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se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Declarações de Voto 
O Deputado Célio Moreira - Como relator do Projeto de Lei no 

668/2003, tivemos a oportunidade de nos posicionar sobre a 
articulação feita em relação às emendas apresentadas pelos 
parlamentares, algumas acatadas. A questão do primeiro emprego foi 
muito debatida em Belo Horizonte. Tenho em mãos cópia do convênio 
celebrado entre o Governo Federal e o Governo Estadual para 
implantação e execução do programa Primeiro Emprego. Lerei trecho 
do Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Trabalho e 
Emprego e o Governo do Estado. (- Lê:) "Cláusula Segunda - Das 
obrigações do Governo do Estado de Minas Gerais. Utilizar a rede 
instalada do SINE no Estado para cadastramento e inscrição de 
jovens, captação de vagas e colocação de jovens que se enquadrem 
no perfil do público-alvo do programa e providenciar, nos municípios 
onde não existam postos do SINE, o cadastramento por meio das 
Prefeituras; garantir recursos de contrapartida para atendimento dos 
trabalhadores para execução do programa Primeiro Emprego, 
respeitando-se as disponibilidades orçamentárias; cadastrar dados 
das empresas e trabalhadores, conforme regulamentação 
determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego; incentivar as 
ações e iniciativas visando à inserção de jovens entre 16 e 24 anos no 
mercado de trabalho em postos de qualidade, sem, no entanto, 
substituir outros grupos de trabalhadores, e sem prejudicar a sua 
formação escolar; evitar sobreposição dos programas voltados para 
jovens, em nível federal e estadual, e promover a integração dos 
mesmos.". 

Dessa forma, na cláusula segunda temos as obrigações do Estado, 
entre elas o incentivo a ações e iniciativas que visem à inserção de 
jovens no mercado de trabalho, sem sobreposição do programa 
federal. Isso demonstra que o programa federal não é autônomo e 
independente e conta com a participação dos Estados. Em Minas, 
essa participação está delineada no Projeto de Lei no 668/2003, que, 
complementando o programa federal, prevê a criação de centros de 
promoção do trabalho, a preparação do jovem para a iniciação ao 
trabalho e o incentivo ao estágio remunerado. Assim, fica claro que 
esse projeto não cria um programa autônomo, mas um programa 
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integrado e complementar ao federal. 

Não procede, portanto, a afirmação de que o Estado estaria se 
apropriando do nome "primeiro emprego", pois foi o próprio Governo 
Federal que, por intermédio desse convênio, convocou o Estado de 
Minas Gerais para fazer parte do programa. Em outras palavras1 o 
Primeiro Emprego estadual é parte do Primeiro Emprego federal. E o 
Governo do Estado saindo na frente, integrando-se ao programa 
federal e abrindo uma oportunidade para mais de 20 mil jovens 
aprenderem uma profissão e se capacitarem, inclusive com a criação 
das Câmaras de Trabalho. Hoje, a maior dificuldade em relação ao 
primeiro emprego, é que, ao tentarem se cadastrar, as pessoas são 
questionadas sobre suas qualificações e experiências. Portanto, o 
Governo de Minas Gerais sai na frente. 

As questões do seguro-emprego, da segurança do jovem, do 
trabalhador e dos acidentes no trabalho já são garantidas na Lei no 
6.494, de 1977. Foi uma exigência do Deputado Weliton Prado que 
essa garantia e a participação de um representante do Legislativo no 
grupo técnico entrassem nesse projeto do Governo do Estado. 
Portanto, acredito que a colaboração dos parlamentares desta Casa e 
essa iniciativa do Governo trazem uma esperança muito grande. Nos 
lugares onde não existe o SINE, os jovens poderão se cadastrar nas 
Pref~ituras, abrindo-se novas oportunidades. Um dos itens do projeto 
é o lndice de Desenvolvimento Humano - IDH -, ou seja, uma das 
prioridades do Governo é atender os jovens dessas áreas. Espero 
que, por intermédio desse programa Primeiro Emprego, o jovem 
possa ver o norte do seu futuro. Portanto, esta Casa está de 
parabéns, assim como a Comissão. O Governo do Estado dá o 
primeiro passo. Esperamos, agora, a regulamentação e a criação do 
Primeiro Emprego no Estado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, quero dizer a todos, neste momento solene para 
Minas Gerais - exatamente o dia em que nosso Estado comemora seu 
dia, o dia Minas Gerais, em que nossa Capital é transferida para 
Mariana -, e prestes a iniciar a reunião solene de encerramento dos 
trabalhos, sobre a contribuição valorosa e combativa de todos os 
ilustres Deputados que, da Oposição ou não, participaram ativamente 
das discussões sobre a reforma administrativa do nosso Estado. Vou 
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buscar São Paulo, quando fala que combatemos o bom combate. 
E, nesse combate, todos os Deputados contribuíram com o brilho de 
suas inteligências e, aguerridos em defesa de seu pleito, trouxeram 
seus ensinamentos e suas relatorias para a construção dessa reforma 
administrativa. Particularmente, Sr. Presidente, quero homenagear V. 
Exa., que teve um comando firme, decidido, sério e transparente 
durante esses 15 dias de reuniões extraordinárias, em que 
participamos com toda dedicação e transparência, trazendo o brilho 
do nosso trabalho por intermédio de emendas, discussões e 
audiências públicas. 

Sr. Presidente, nosso Estado dá um exemplo ao Brasil, saindo à 
frente na votação desses projetos e buscando resgatar a vida do 
cidadão, particularmente na reforma administrativa. Quero saudar os 
Deputados e, de maneira especial, o Líder do Governo, Alberto Pinto 
Coelho, e todos aqueles que participaram da construção desse 
projeto. Agradeço, também, a participação de todos na elaboração e 
promulgação da Proposta de Emenda à Constituição no 20, hoje 
Emenda à Constituição n° 56, que criou a Advocacia-Geral do Estado. 

Despedimo-nos deste trabalho, coroado de êxito graças a todos os 
assessores desta Casa, que dele participaram. No segundo semestre, 
estaremos de braços abertos para recepcionar os planos de carreira 
do servidor, particularmente os que se referem à área da educação. 

Sr. Presidente, nesta data histórica, Dia do Estado de Minas Gerais, 
encerramos os trabalhos com a certeza de que acertamos ao resgatar 
o pensamento do Governador, o pensamento do mineiro, que é 
traduzido pelo sentimento do respeito e da dignidade. 

Parabéns a V. Exa., Sr. Presidente, que tão bem soube presidir os 
trabalhos desta Casa. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvintes 
da TV Assembléia, Minas passa por um momento feliz, tendo à sua 
frente o jovem Governador Aécio Neves. Votamos, neste mês de 
julho, propostas que dão norte ao nosso Governo. Quero dizer da 
felicidade de Minas por ter um Presidente como Luiz Inácio Lula da 
Silva, um parceiro do nosso Governador no que tange às causas de 
Minas e do Brasil. Se Minas, hoje, tem condições de buscar recursos 
estruturantes junto a organismos internacionais, isso se deve à 
parceria com o Governo Federal. 
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Enalteço o trabalho de todos os ' companheiros desta 

Assembléia, pois, em 15 dias, votamos projetos da mais alta 
relevância para nosso Estado. Outros projetos virão, e muito temos 
ainda a aperfeiçoar, mas o norte foi dado para que o Estado cumpra 
sua função social, avance no setor público e dê ao mineiro a 
qualidade de serviço que merece. Parabenizo todos os Presidentes de 
comissões, os relatores e os Deputados que ficaram neste Plenário 
por 1 O, 12, 15 horas, trabalhando na articulação da votação dessas 
matérias. Espero que os Deputados Federais e Senadores tenham a 
mesma sensibilidade demonstrada por esta Assembléia, a fim de que 
aprovem todos os projetos que beneficiem o nosso País. 

Temos de esquecer a questão partidária e pensar no País. E este é 
o momento de acreditar no Presidente Lula, no Vice-Presidente, 
mineiro, José Alencar, e em todos os Deputados Federais, para que o 
Brasil possa ter um norte, como Minas está tendo neste momento. Se 
Deus quiser, poderemos reconstruir o nosso País e o nosso Estado, 
porque o povo não agüenta mais o sofrimento, a falta de oportunidade 
de emprego e a má qualidade de vida. Não tenho dúvida de que 
Minas Gerais deu a sua contribuição para isso e que a Assembléia 
Legislativa foi parceira nesse processo para o desenvolvimento do 
Estado. 

Mais uma vez parabenizo o Presidente Mauri Torres, que conduziu 
muito bem esse processo; os Líderes da Oposição e da Situação, 
notadamente o Líder Rogério Correia, que trabalhou pensando em 
Minas Gerais, e o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. 
Parabenizo também todos os funcionários da Casa que participaram 
das comissões e das assessorias, dando sua importante contribuição. 
Obrigado. 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, 
embora já exaustivos os trabalhos, o momento que o parlamento 
mineiro e todo o Estado atravessam merece destaque de todos nós. 
Encerra-se hoje - exatamente no Dia de Minas Gerais - a convocação 
extraordinária. 

Queremos destacar que não só nesses dias, mas durante o primeiro 
semestre, todos juntos escrevemos uma bela página na história de 
Minas Gerais. Posso dizer, com segurança e convicção, que não 
houve vencidos ou vencedores nessa batalha. Na verdade, houve um 
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trabalho feito a quatro mãos, que começou com a iniciativa do 
Governador Aécio Neves, ao encaminhar a esta Casa a proposta de 
modernização do Estado, e contou com a participação do parlamento 
mineiro, aqui já destacada por vários Deputados, com a presença de 
todos os parlamentares, da Oposição e da Situação. Pudemos, então, 
aprimorar a proposta, discutindo com a sociedade mineira, para 
chegarmos a um modelo de Estado que seja sustentável. Se 
quisermos defender o povo mineiro e o funcionário público, a primeira 
coisa que temos de fazer é dar sustentabilidade ao Estado. Sem isso, 
sem que o Estado tenha saúde financeira, não podemos dar ao 
funcionário, ao servidor público e, especialmente, ao povo mineiro, a 
resposta de que precisam. Minas Gerais estava doente, e lhe 
aplicamos um remédio, que esperamos seja eficiente e tenha o poder 
de curar as finanças públicas do Estado. Mas, com certeza, estaremos 
aqui para, no futuro, se necessário, darmos prosseguimento à 
transformação de que Minas necessita. 

Também quero destacar, neste primeiro semestre, Presidente, o 
trabalho da Mesa, tão bem conduzido por V. Exa., com a presença do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que representa o bloco da 
Oposição. A Mesa fez aqui um trabalho de resgate do Legislativo, 
criando a Comissão de Participação Popular, a Ouvidoria-Geral, a 
Comissão de Ética etc. Como disse, neste primeiro semestre 
escrevemos uma bela página na história de Minas Gerais. 

O que temos de lamentar é que parte da imprensa mineira, em uma 
enorme miopia, conseguiu enxergar apenas o que se gastou para 
isso. E informou mal, porque, ao dizer dos gastos, esqueceu-se de 
dizer que quase R$500.000,00 foram gastos com o Imposto de 
Renda, para arrecadação de imposto federal. Hoje, temos o Tribunal 
de Alçada, o Tribunal do Trabalho e o Tribunal de Justiça, que julgam 
os processos em menos de um ano neste Estado, com um 
desempenho talvez melhor do que o de vários países do Primeiro 
Mundo. 

O parlamento mineiro deu uma aula de democracia, de união e 
defesa do povo mineiro. O Governador Aécio Neves teve a iniciativa 
firme de mandar as modificações para esta Casa. Também o 
Ministério Público, com raras exceções de alguns que desejam muito 
aparecer, vem prestando um grande serviço ao povo mineiro. 
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O Estado de Minas Gerais necessita de uma auto-reforma, 

porque essa ninguém pode fazer por ele. A imprensa mineira também 
precisa auto-reformar-se, porque o modelo praticado está falido. Não 
vejo os jovens folhearem jornais. Se torcermos uma página, veremos 
sangue escorrendo, torcendo outra veremos crítica e denúncia. Não 
vemos uma agenda positiva, apenas desgraças. Isso não representa a 
verdade, pois estamos vivendo e convivendo numa sociedade em que 
existem bons resultados. 

A . imprensa possui um enorme poder, o mais importante da 
democracia, que é o da informação. Não entendo o massacre que ela 
vem fazendo ao parlamento, justamente por ser esta Casa a trincheira 
de defesa da liberdade de imprensa. No passado, o parlamento 
mineiro e brasileiro se levantaram em defesa da imprensa. Portanto, 
não é justo esse massacre que ela deseja fazer do parlamento, 
tentando desmoralizá-lo. A imprensa de Minas Gerais terá sempre no 
parlamento mineiro um defensor árduo da liberdade. Precisamos de 
uma imprensa forte e livre, que tome decisões firmes e crie uma 
agenda ativa. 

O jornalista Fagundes Murta - salvo engano - foi o único que deu 
informação correta ao leitor mineiro, ao destacar o custo da 
convocação extraordinária, já que 1/3 disso foi gasto com arrecadação 
de impostos. 

Finalizando, destaco a presença da Escola do Legislativo em Frutal, 
no final de semana. Não pudemos comparecer à realização desse 
congresso de Vereadores, já que estávamos reunidos nesta Casa. 
Estiveram nos representando o Sr. Maurício Trigueiro, o Sr. Leo 
Noronha e o Sr. Luiz Carlos Ludovicos, prestando um grande serviço 
e mostrando que o parlamento mineiro é muito maior do que se 
pretende demonstrar. 

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o reconhecimento de que esta 
Casa, o Governador Aécio Neves, a sociedade mineira e os 
funcionários públicos avançaram muito e estão partindo para um 
Estado sustentável. Mas faço também o registro triste desse momento 
em que vemos a imprensa andar para trás e querer macular o Poder 
que sempre esteve e estará ao seu lado para fortalecê-la cada vez 
mais. 

Sr. Presidente, parabéns pela condução do parlamento mineiro, 
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pelos Líderes, pelas bancadas da Situação e da Oposição, que d 
fizeram aqui, neste primeiro semestre, o trabalho de resgatar o Esta 0 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Encerramento 
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocaçã?, . ~ ~r. 

Presidente encerra a reunião, desconvocando a reunião ordmana . e 
logo mais, às 14 horas, e a reunião extraordinária também de hoje, as 
20 horas, e convocando os Deputados para a reunião solene, lo_go 
após o término desta reunião, nos termos do edital de convocaçao. 
Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão de orador. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 10/7/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença 
do Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, .~m 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio JuliO, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes: ~ 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a mat~n~ 
constante na pauta, comunica o recebimento do Projeto de Lei n 
721/2003 e informa que designou o Deputado Antônio Júlio, relator ?a 
matéria, no 1 o turno. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres so?re 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidente determma 
a retirada do Projeto de Lei no 721/2003 da pauta, por falta de 
pressupostos regimentais, uma vez que o relator fará uso do ~-eu 
prazo para emissão do seu parecer. Cumprida a finalidade da reumao, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca ~5 
membros da Comissão para a reunião extraordinária de amanhã, dia 
11/7, às 14 horas, no Plenarinho 111, com a finalidade de .se apreciar 0 
Projeto de Lei no 721/2003 no 1° turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. . 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio _ Maria Tereza Lara - Gil 
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ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
QEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 14/7/2003 
~~ 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lucia Pacífico, Antônio Júlio Maria Tereza Lara, e Gil Pereira 
(~ubstituindo este ao Deputado Dimas Fabiano, por indicação da 
Ll?erança do PP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
numero regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Depu~ada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião 
ante~1or, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Com1ssão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o Projeto de Lei no 721/2003, no 1 o turno, e suspende os 
trabalhos até as 14horas. Reabertos os trabalhos, com a presença 
dos Deputados Lúcia Pacífico, Maria Tereza Lara e Antônio Júlio, 
membros da supracitada Comissão, a Presidente prorroga a reunião 
por duas horas, nos termos regimentais, e suspende os trabalhos. São 
rea~ertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Lúcia Pacífico, 
Mana Tereza Lara, Antônio Júlio e Antônio Carlos Andrada 
(~ubstituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da 
Llde~ança do PSDB), membros da supracitada Comissão. A 
Presidente determina a retirada do Projeto de Lei no 721/2003 da 
pauta desta reunião, em virtude de o relator não estar em condições 
de_ ~mitir o seu parecer, convoca os membros da Comissão para a 
~rox1ma reunião extraordinária a ser realizada às 15h54min, com a 
fmalidade de se apreciar o parecer sobre o referido projeto, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
S~l~ das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Luc1a Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara -

Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

QEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 14/7/2003 
~~ 15h54min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Luc1a Pacífico, Antônio Júlio, Maria Tereza Lara e Antônio Carlos 
And~ada (substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação 
d~ Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
numero regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara 
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 721/2003, e 
suspende os trabalhos até que o relator esteja em condições de emitir 
o seu parecer. São reabertos os trabalhos com a presença dos 
Deputados Lúcia Pacífico, Antônio Genaro e Jô Moraes, membros da 
supracitada Comissão. A Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, 
prorroga a reunião por mais duas horas, nos termos regimentais, e 
suspende os trabalhos. São reabertos os trabalhos com a presença 
dos Deputados Lúcia Pacífico, Gil Pereira (substituindo este ao 
Deputado Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do PP) e 
Rogério Correia (substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara, por 
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. A 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, determina retirada de pauta do 
Projeto de Lei no 721/2003, por não atender aos pressupostos 
regimentais, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a ser realizada às 21 h56min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de julho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Dimas Fabiano - Maria 

Tereza Lara - Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 14/7/2003 
Às 21 h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lúcia Pacífico, Antônio Júlio, Dimas Fabiano, Maria Tereza Lara e 
Antônio Carlos Andrada (substituindo este à Deputada Vanessa 
Lucas, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 o Turno 
do Projeto de Lei no 721/2003 e suspende os trabalhos até que o 
relator esteja em condições de emitir o seu parecer. São reabertos os 
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trabalhos, com a presença dos Deputados Lúcia Pacífico, Antônio 
Júlio, Dimas Fabiano, Maria Tereza Lara e Antônio Carlos Andrada 
(substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da 
Liderança do PSDB). 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. A Presidente determina 
a distribuição de avulsos conforme solicitação do relator. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, amanhã, às 9h30min, com a finalidade de se 
apreciar o Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 721/2003, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara -

Antônio Carlos Andrada - Paulo Piau. 
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, REDAÇÃO, EM 15/7/2003 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria Olívia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Miguel Martini. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir e votar parecer em fase de 
redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 
668 e 884/2003(Deputado Doutor Ronaldo); 717/2003 (Deputado 
Laudelino Augusto) e 788/2003 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na 
fase de discussão, foi concedida vista do Projeto de Lei no 668/2003 
ao Deputado Laudelino Augusto. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nos 884, 717 e 788/2003. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para as prox1mas reuniões 
extraordinárias, hoje, às 14h30min e às 20h30min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto. 

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO, EM 15/7/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olívia, Doutor Ronaldo, Laudelino Augusto e, 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 Laudelino Augusto, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir e votar parecer em fase de 
redação final. A Presidência suspende a reunião até que a matéria 
esteja em condições regimentais a ser apreciada. Reabertos os 
trabalhos, com a presença dos Deputados Maria Olívia, Laudelino 
Augusto e Luiz Humberto Carneiro (substituindo este ao Deputado 
Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPSP), a Presidente 
encerra a reunião por não haver matéria a ser apreciada e convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 
20h30min, com a finalidade de se apreciar o Parecer de Redação 
Final dos Projetos de Lei n °S 668 e 721/2003, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
Maria Olívia, Presidenle - Doutor Ronald? - Laudelino Augl!sto. 

ATA DA 17a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 15/7/2003 
Às 15h31 min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Gil Pereira, lrani Barbosa, José 
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência suspende a reunião para que possa finalizar 
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o seu Parecer para o 1° turno do Projeto de Lei no 721/2003. Os 
trabalhos são reabertos com a presença dos Deputados Ermano 
Batista, Chico Simões, lrani Barbosa, Jayro Lessa, Sebastião 
Helvécio, José Henrique, Gil Pereira, Adalclever Lopes, Antônio Júlio, 
Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Maria 
Tereza Lara, Marília Campos, Mauro Lobo, Paulo César, Paulo Piau e 
Rêmolo Aloise. 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, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 721/2003 
com as Emendas n°s 2 a 8, 1 O e 13, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas n°S 14 a 16, 20 a 34, 38 e 39 com a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1 , da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, com as Emendas nos 40 a 42, com as 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 9, 17, 18, 19, 36 
e 37 e com a Subemenda no 2 à Emenda n° 12, apresentadas por esta 
comissão, e pela rejeição das Emendas n°s 1, 11, 12, 17 a 19, 35 a 37 
e da Subemenda no 1 à Emenda no 12. Com a aprovação das 
subemendas que receberam o no 1 às Emenda n°s 17 a 19, 36 e 37, 
ficam prejudicadas as Emendas nos 17 a 19, 36 e 37 e com a 
aprovação da Subemenda no 2 à Emenda n° 12, ficam prejudicadas a 
Emenda no 12 e a Subemenda no 1 à Emenda no 12 (relator: 
Deputado Ermano Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, às 
19h1 Omin, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Gil 

Pereira - Paulo Piau. 

~------------~------------~ 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2003 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 
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- O Sr. Presidente despachou, em 21/7/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Joaquim Ribeiro Flor, ocorrido em 5/7/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.) 

~------------~------------~ 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 692/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Rogério Correia, por meio do Projeto de Lei no 

692/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Centro 
Assistencial de Lazer, Arte, Cultura Aurora Solariom - CALACAS -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro Assistencial de Lazer, Arte, Cultura Aurora Solariom, 

fundado em 15/9/99, é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. 
Conforme consta em seu estatuto, sua finalidade precípua é prestar 

assistência a crianças, adolescentes e idosos de baixa renda, nas 
áreas educacional, cultural, de lazer e de saúde. Além disso, incentiva 
o trabalho manual, como o tricô, o crochê e as artes plásticas, visando 
à reciclagem de roupas usadas, garrafas e papel. Com isso, propicia 
condições para uma vida digna e maior integração na sociedade, 
incentivando a solidariedade e o cooperativismo. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 692/2003. 
Sala das Comissões, 16 de julho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

~-------------~--------------~ 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 25/7/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento de Daniela 
Chaves de Matos, ocorrido em 18/7/2003, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Luiz Antônio da Costa, ocorrido em 23/7/2003, em São Paulo-SP. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Osvaldo Ferreira Peres, ocorrido em 17/7/2003, em Patos de Minas.(-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Carlos Roberto Fontaniello, ocorrido em 21/7/2003, em Luanda -
Angola.(- Ciente. Oficie-se.) 

t.----0------...l 
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1263,1314,1345,1347,1447,1448,1449,1711 

Comissão de Segurança Pública- 282, 289, 481, 482, 605, 977, 

1214, 1255 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 358 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio - 515, 815 
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