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• 16.8.01 269" Ordinária 18.8.01 416 "' ;;; 16.8.01 la Especial da Comissão 24.8.01 574 = .§ Especial para Emitir .. Parecer sobre o Veto o 
" Parcial à Proposição de Lei . = N" 14.836 ~ 
;;; 16.8.01 la Especial da Comissão 30.8.01 725 o 
~ Especial para Emitir . e Parecer sobre os Vetos às 
• Proposições de Lei N"s g 

14.818, 14.838 e 14.840 e à 
~ o 
;;. 
.§ 



Proposta de Lei 
Complementar N" 67 

17.8.01 140" Especial 22.8.01 458 
1°.8.01 263' Ordinária 3.8.01 3 
! 0 .8.01 67' Ordinária da Comissão de 14.8.01 356 

Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

1°.8.01 75' Ordinária da Comissão de 15.8.01 360 
Transporte, Comunicação e 

Obras Públicas 
2.8.01 264' Ordinária 4.8.01 96 
2.8.01 Evento Realizado na 264' 8.8.01 129 

Reunião Ordinária 
21.8.01 270' Ordinária 23.8.01 477 
21.8.01 1' Extraordinária da Comissão 24.8.01 574 

Especial para Emitir 
Parecer sobre os Vetos 

Totais às Proposições de 
Lei N"s 14.819 e 14.835 

21.8.01 75' Ordinária da Comissão de 29.8.01 666 
Constituição e Justiça 

21.8.01 70' Ordinária da Comissão de 30.8.01 725 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
21.8.01 3' Ordinária da Comissão 30.8.01 726 

Especial da Lei Robin 
Hood 

21.8.01 64' Ordinária da Comissão de 30.8.01 727 
Meio Ambiente e Recursos 

Naturais 
21.8.01 I' Especial da Comissão 30.8.01 728 

Especial para Emitir 
Parecer sobre os Vetos 

Totais às Proposições de 
Lei N"s 14.819 e 14.835 

21.8.01 37' Extraordinária da Comissão 31.8.01 801 
de Administração Pública 

22.8.01 271' Ordinária 24.8.01 531 
22.8.01 173' Extraordinária 25.8.01 631 
22.8.01 81' Ordinária da Comissão de 25.8.01 644 

Direitos Humanos 
22.8.01 1' Extraordinária da Comissão 25.8.01 646 
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Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto 

Parcial à Proposição de Lei 
N" 14.836 

22.8.01 73' Ordinária da Comissão de 30.8.01 729 
Defesa do Consumidor 

22.8.01 65' Ordinária da Comissão de 30.8.01 729 
Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia 
22.8.01 16' Extraordinária da Comissão 30.8.01 731 

de Trabalho, da 
Previdência e da Ação 

Social 
22.8.01 56' Ordinária da Comissão de 31.8.01 802 

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

22.8.01 69' Ordinária da Comissão de 31.8.01 804 
Política Agropecuária e 

Agroindustrial 
22.8.01 76' Ordinária da Comissão de 31.8.01 804 

Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas 

22.8.01 59' Ordinária da Comissão de 31.8.01 806 
Turismo, Indústria e 

Comércio 
23.8.01 272' Ordinária 25.8.01 604 
23.8.01 174' Extraordinária 25.8.01 638 
23.8.01 38' Extraordinária da Comissão 30.8.01 732 

de Direitos Humanos 
z 23.8.01 2' Extraordinária da Comissão 30.8.01 732 
i3 Especial para Emitir 
~ Parecer sobre os Vetos 
:;; Totais às Proposições de : 
.ê Lei N's 14.819 e 14.835 
E 24.5.01 I' Extraordinária da Comissão 22.8.01 471 • • Especial para Emitir • = 
~ Parecer sobre a Indicação 
;;; do Diretor-Geral do . 
• Instituto de Gestão das 

" Águas-IGAM . 24.8.01 141' Especial 29.8.01 658 õ = 26.6.01 66' Ordinária da Comissão de 9.8.01 207 
~ • 
~ 



Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

26.6.01 la Especial da Comissão do 31.8.01 800 
Ensino Superior 

27.6.01 66. Ordinária da Comissão de 4.8.01 121 
Política Agropecuária e 

Agroindustrial 
27.6.01 71• Ordinária da Comissão de 9.8.01 208 

Defesa do Consumidor 
27.6.01 15. Extraordinária da Comissão 9.8.01 208 

de Trabalho, da 
Previdência e da Ação 

Social 
27.6.01 19' Ordinária da CP! da Saúde 11.8.01 324 
28.6.01 17. Extraordinária da Comissão 11.8.01 325 

de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

28.6.01 14. Extraordinária da Comissão 11.8.01 327 
de Turismo, Indústria e 

Comércio 
28.6.01 63. Ordinária da Comissão de 14.8.01 355 

Saúde 
28.8.01 273. Ordinária 30.8.01 678 
28.8.01 175. Extraordinária 30.8.01 719 
29.8.01 274• Ordinária 31.8.01 762 
29.8.01 176• Extraordinária 31.8.01 797 
29.8.01 66. Ordinária da Comissão de 31.8.01 807 

Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia 

3.7.01 73. Ordinária da Comissão de 8.8.01 158 
Constituição e Justiça 

3.7.01 68• Ordinária da Comissão de 9.8.01 209 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
3.7.01 62· Ordinária da Comissão de 9.8.01 210 

Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

3.7.01 35• Extraordinária da Comissão 11.8.01 328 
de Administração Pública 

3.7.01 36. Extraordinária da Comissão 11.8.01 329 
de Administração Pública 

3.7.01 8. Extraordinária da Comissão 11.8.01 330 
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Especial das Taxas 

3.7.01 62. Extraordinária da Comissão 14.8.01 358 
de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária 
3.7.01 la Ordinária da Comissão 17.8.01 408 

Especial da Lei Robin 
Hood 

4.7.01 14. Extraordinária da Comissão 4.8.01 122 
de Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

4.7.01 79' Ordinária da Comissão de 11.8.01 331 
Direitos Humanos 

4.7.01 41. Extraordinária da Comissão 24.8.01 569 
de Redação 

7.8.01 265• Ordinária 9.8.01 166 
7.8.01 67. Ordinária da Comissão de 17.8.01 412 

Trabalho, da Previdência e 
da Ação social 

7.8.01 74• Ordinária da Comissão de 22.8.01 472 
Constituição e Justiça 

7.8.01 69' Ordinária da Comissão de 23.8.ot 505 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
7.8.01 63. Ordinária da Comissão de 23.8.01 507 

Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

8.8.01 266. Ordinária 10.8.01 234 
8.8.01 55• Ordinária da Comissão de 11.8.01 332 

" Fiscalização Financeira e a Orçamentária . 8.8.01 8o• Ordinária da Comissão de 17.8.01 409 " .. Direitos Humanos = -ª 8.8.01 67 • Ordinária da Comissão de 23.8.01 507 .: 
• Administração Pública 
~ 8.8.01 n· Ordinária da Comissão de 24.8.01 569 = 
~ Defesa do Consumidor ;;; 

68· Ordinária da Comissão de 24.8.01 570 • 8.8.01 
~ 

< 
. Política Agropecuária e 
~ 

Agroindustrial . 
~ 8.8.01 63. Extraordinária da Comissão 24.8.01 571 
: de Fiscalização Financeira 
• 
~ 



e Orçamentária 
8.8.01 64. Ordinária da Comissão de 25.8.01 640 

Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia 

8.8.01 58. Ordinária da Comissão de 25.8.01 642 
Turismo, Indústria e 

Comércio 
9.8.01 267. Ordinária . . 11.8.01 293 
9.8.01 9. Extraordinária da Comissão 11.8.01 333 

Especial das Taxas 
9.8.01 64. Ordinária da Comissão de 25.8.01 642 

Saúde 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2001 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N" 201/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

I 

O Governador do Estado, atendendo ao que dispõe o art. 62, inciso XI, da 
Constituição mineira, por meio da Mensagem n• 201/2001, solicita a esta 
Assembléia Legislativa licença para interrupção do exercício de suas 
funções, a partir do dia 30/7/2001 até, no máximo, o dia 10/9/2001. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/7/2001, a mensagem foi 
encaminhada à Mesa para exame e adoção das providências previstas no 
art. 79, VIl, "g", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A solicitação de licença para a interrupção do exercício de suas funções, 

por prazo determinado, representa o exercicio de uma faculdade que é 
constitucionalmente atribuida ao Governador do Estado. A concessão da 
licença, por seu turno, é uma atribuição privativa do Poder Legislativo, 
conforme dispõe o art. 62, inciso XI, da Constituição mineira. 

Para que a solicitação, encaminhada ao Poder Legislativo por meio de uma 
mensagem, possa ser apreciada por esta Casa, ela deve ser convertida em 
uma proposição formal, adequada ao processo legislativo, o que se faz por 
meio de projeto de resolução de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, 
nos termos do art. 79, inciso VIl, alínea "g", do Regimento Interno. Trata-se, 
portanto, de uma etapa preliminar, que precede ao exame do mérito da 
solicitação, o qual deverá ser, posteriormente, objeto de estudo, debates e 
deliberação em Plenário. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pelo recebimento da Mensagem n• 201/2001 e 

pela apresentação do seguinte projeto de resolução. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1" de agosto de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Wanderley Ávila. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" /2001 

Concede licença ao Governador do Estado para interromper o exercicio de 
suas funções . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Fica concedida ao Governador do Estado licença para interromper 

o exerci cio de suas funções de 30 de julho de 2001 até 1 O de setembro de 
2001 . 

Art. 2" - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.629/2001 

Concede licença ao Governador do Estado para interromper o exercício de 
suas funções. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Fica concedida ao Governador do Estado licença para interromper 

o exercício de suas funções de 30 de julho de 2001 até 10 de setembro de 
2001. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Reuniões, 1° de agosto de 2001. 
Mesa da Assembléia. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2001 

ATA 

ATA DA 2638 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1"/8/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Wanderley Ávila e Bené Guedes 

3 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagens n•s 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210 e 211/2001(encaminham o Projeto de Lei n• 1.628/2001, o Projeto de Lei 
Complementar n• 41/2001 e os vetos ás Proposições de Lei n•s 14.819, 
14.835, 14.836, 14.818, 14.827, 14.838 e 14.840 e á Proposição de Lei 
Complementar n• 67, respectivamente), do Governador do Estado- Ofícios-
2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de 
Resolução n• 1.629/2001 - Projetos de Lei n•s 1.630 a 1.634/2001 -
Requerimentos n•s 2.388 a 2.398/2001 - Requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia, Miguel Martini, Sávio Souza Cruz e outros, Márcio 
Kangussu, Durval Angelo, Ambrósio Pinto, João Batista de Oliveira e Antônio 
Andrade - Proposições Não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados 
Pinduca Ferreira e Adelmo Carneiro Leão e requerimentos dos Deputados 
Agostinho Patrús e outros e Paulo Piau - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Transporte, de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e 
de Administração Pública e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Sebastião 
Navarro Vieira, Marcelo Gonçalves (3), Dalmo Ribeiro Silva e Aílton Vilela -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely TarqOfnio, Dimas 
Rodrigues, Miguel Martini e Sargento Rodrigues- 2• Parte (Ordem do Dia): 1• 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Decisão da 
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sávio Souza 
Cruz e outros e Durval Angelo; deferimento; questão de ordem; 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, Ambrósio Pinto e João 
Batista de Oliveira; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Antônio Andrade; discursos dos Deputados João Leite, Amilcar 
Martins e Hely TarqOfnio; questão de ordem- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelino de 

Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 

~------------------------------_j 
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Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar- Gil Pereira - Hely 
Tarqüinio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

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

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
-A Deputada Maria Olivia, 2"-Secretária "ad hoc", procede á leitura da ata 

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

- O Deputado Márcio Kangussu, 1 •-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 202/2001* 
Belo Horizonte, 19 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para o obséquio de sua 

atenção e apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo de lei 
que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Estadual, conforme exposição de motivos anexa. 

Renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto apreço e 
consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Justificação: Cumprindo uma necessidade decorrente da orientação 

constitucional de 1988, relativa ao processo administrativo, para o qual foram 
previstos princípios inéditos até a promulgação daquela Carta Magna no 
direito positivo brasileiro, determinei a elaboração de Anteprojeto de Lei que 
cuidasse, com especificidade do tema, no âmbito da Administração Pública 
Estadual. 

Tanto se fazia necessário em face da nova ordem constitucional · e do 
cuidado muito defasado que a matéria recebera em 1952, quando do advento 
do Estatuto do Funcionário Público (Lei n• 869/52), quando fora cuidado em 
linhas mais gerais. 

Na estruturação do Projeto, procurou-se, precipuamente, considerar o 
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aspecto prático da lei, para que tenha eficácia e não constitua mera 
disposição teórica sobre a matéria. 
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Houve, também, a preocupação de respeitar a natureza de lei, 
estabelecendo normas tanto quanto possível genéricas, de modo a assegurar 
a possibilidade de mantê-la no tempo. 

Umas poucas observações sobre o trabalho apresentado se fazem 
necessárias. 

Uma delas é aquela que respeita à questão vocabular. Há os que 
consideram que não é técnico nem conveniente utilizar-se, num mesmo texto 
de lei, palavra significando ora uma coisa ora outra, pelo que há legislações 
nas quais se adota o termo unívoco "procedimento" para indicar o modo de 
proceder da Administração Pública, reservando-se a palavra "processo" para 
designar os autos, o dossiê, o conjunto de documentos. Mas a maioria da 
doutrina e dos textos legais opta pela palavra "processo" para significar uma 
e outra coisa. Atentando-se a seu uso pela Constituição da República, que se 
refere, especificamente, a processo administrativo, optou-se, no projeto, por 
adotá-la. 

Também houve por bem o Poder Executivo restringir o âmbito de aplicação 
da lei, retirando de sua abrangência obrigatória as entidades da 
Administração Pública Indireta que não sejam autarquia ou fundação pública, 
porquanto suas normas seriam inadequadas às demais entidades de 
natureza empresarial, organizadas que são segundo princípios e regras de 
direito privado, em que seus servidores e usuários de seus serviços têm 
mecanismos próprios de defesa. 

Também julgou-se necessário estabelecer pena para quem descumprir 
preceito da lei, pela razão de que obrigação sem sanção não tem força, 
constituindo-se regra despojada de eficácia. 

Ademais, foi incluída no projeto norma segundo a qual se não houver 
decisão, uma vez expirado o prazo prescrito ou prorrogado, será a pretensão 
tida como indeferida. A matéria é extremamente polêmica, sendo cuidada de 
forma diversa e contrária nas legislações vigentes, tanto naquelas vigentes 
no país, quanto no direito alienígena. 

A opção decorreu da circunstância de se buscar assegurar uma resposta 
segura ao interessado sem se onerar a Administração, cujo trâmite pode 
determinar a superação do prazo sem pronunciamento expresso. 

Omitiu-se do texto referência normativa à revogação de disposições 
contrárias, por desnecessário, nos termos do que dispõe o § 1 o do art. 2° da 
Lei de Introdução ao Código Civil. 

Com o Projeto, aperfeiçoado pelos suprimentos desta egrégia Assembléia 
Legislativa, em matéria que respeita os direitos e deveres dos servidores 
públicos, bem como os dos cidadãos, que se valem dos serviços públicos, 

~--------------------~------------__J 



tem-se que o Estado de Minas Gerais verá suprida lacuna inexplicável e que 
não pode prevalecer no sistema jurídico mineiro. 

Belo Horizonte, 19 de julho de 2001. 
Itamar Franco, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.628/2001 

6 

Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Estadual. 

Capitulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Esta lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo 
no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do 
Estado de Minas Gerais, visando â proteção de direito das pessoas e ao 
atendimento do interesse público pela Administração. 

§ 1 o - Os preceitos desta lei também se aplicam aos Poderes Legislativo e 
Judiciário do Estado, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do 
Estado, quando no desempenho de função administrativa. 

§ 2° - Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por 
lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. 

Art. 2° - A Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, 
transparência, interesse público, contraditório e ampla defesa. 

Art. 3° - A norma administrativa deve ser interpretada da forma que melhor 
garanta o atendimento do fim público a que se dirige. 

Art. 4° - Somente lei poderá condicionar o exercício de direito ou impor 
dever, prever infração ou prescrever sanção. 

Art. 5° - Em processo administrativo serão observados, dentre outros, os 
seguintes critérios: 

I - atuação conforme a Lei e o Direito; 
11 - atendimento do interesse público, vedada a renúncia de poder ou 

competência, salvo a autorização em lei; 
111 - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada 

a promoção pessoal de agente ou autoridade; 
IV - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição e em legislação especifica; 
V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a 

decisão; 
VI - observância das formalidades essenciais â garantia dos direitos dos 

postulantes e dos destinatários do processo; 
VIl -adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança 

e respeito aos direitos das pessoas; 
VIII - garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à 
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apresentação de alegações e à interposição de recurso; 

IX - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
exigidas em lei; 

X- inicio de oficio de processo, sem prejufzo da atuação dos interessados. 
Capitulo li 

Dos Interessados 
Art. 6"- São considerados interessados no processo administrativo: 
I -a pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual, ou que 

o inicie no exercfcio de representação; 
li -aquele que, sem ter dado inicio ao processo, tem direito ou interesse 

que possa ser afetado pela decisão a ser adotada; 
111 - a pessoa física, organização ou associação, quanto a direitos e 

interesses coletivos e difusos; 
IV - a entidade de classe no tocante a direito e interesse de seus 

associados; 
Parágrafo único - Será admitida a intervenção de terceiro no processo, por 

decisão de autoridade, quando comprovado seu interesse. 
Art. 7° - É capaz, para fins de processo administrativo, o maior de dezoito 

anos, ressalvada disposição regai em contrário. 
Capitulo 111 

Dos Direitos do Postulante e do Destinatário do Processo 
Art. 8° - O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes direitos 

perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam 
assegurados: 

I - ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão 
facilitar o exerci cio de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 

11 - ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de 
documento nele contido e conhecer as decisões proferidas; 

111 - ter vista de processo em qualquer fase de sua tramitação; 
IV - formular alegação e apresentar documento antes da decisão, os quais 

serão objeto de consideração pela autoridade competente; 
V - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 

obrigatória a representação, por força da lei. 
Capitulo IV 

Dos Deveres do Postulante e do Destinatário do Processo 
Art. 9° - São deveres do postulante e do destinatário do processo perante a 

Administração, sem prejufzo de outros previstos em ato normativo: 
I - expor os fatos com clareza e em conformidade com a verdade; 
11 - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
111 - não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o 

~----------------------------------__J 
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esclarecimento dos fatos. 

Capitulo V 
Do Inicio do Processo 

Art. 1 O -Todo assunto submetido ao conhecimento da Administração tem o 
caráter de processo administrativo. 

Art. 11 -O processo pode iniciar-se de oficio ou a pedido de interessado. 
Art. 12 - O requerimento inicial do interessado deve conter os seguintes 

dados: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que é dirigido; 
11 - identificação do interessado e, se representado, de quem o represente; 
111 -domicílio do requerente ou local para recebimento de correspondência; 
IV - exposição dos fatos e de seus fundamentos, com formulação do 

pedido, com clareza; 
V- data e assinatura do requerente ou de seu representante. 
Parágrafo único - É vedada a recusa imotivada de requerimento ou 

documento, e é dever do servidor orientar o interessado quanto à correção de 
falha. 

Art. 13 - A Administração deve elaborar modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que versem sobre pretensões equivalentes. 

Art. 14 - A pretensão de pluralidade de interessados, com conteúdo e 
fundamentos idênticos, pode ser formulada em um único requerimento, salvo 
disposição legal em contrário. 

Capitulo VI 
Da Forma dos Atos Processuais 

Art. 15 - Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada, exceto quando a lei o exigir. 

Art. 16 - Os atos do processo serão realizados por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade por eles 
responsável. 

Art. 17- Salvo imposição legal, não será exigido reconhecimento de firma. 
Art. 18 - A autenticação de cópia de documento pode ser feita por 

funcionário do órgão em que ela vai tramitar. 
Art. 19 - As páginas do processo serão numeradas seqüencialmente e 

rubricadas. 
Capítulo Vil 

Do Tempo e Lugar dos Atos Processuais 
Art. 20 - Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário 

normal de funcionamento da repartição. 
Parágrafo único - Serão concluídos depois do horário normal os atos já 

iniciados, cujo adiamento acarrete prejuízo ao procedimento ou cause dano 
ao interessado ou á Administração. 
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Art. 21 - Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na 

repartição por onde tramitar, cientificando-se o interessado se outro for o 
local de realização. 

Capitulo VIII 
Da Instrução 

Art. 22 - Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por 
iniciativa da Administração, sem prejuizo do direito do interessado de 
produzir prova. 

§ 1° - Admitem-se no processo todos os meios de prova conhecidos em 
Direito. 

§ 2°- Os atos de instrução devem realizar-se do modo menos oneroso para 
o interessado. 

Art. 23 - É inadmissível no processo administrativo a prova obtida por meio 
ilfcito. 

Art. 24 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. 
Art. 25 - Quando o interessado declarar que fato ou dado estão registrados 

em documento existente em repartição da própria Administração, deve esta, 
de oficio, diligenciar para a obtenção do documento ou de sua cópia. 

Art. 26 - O interessado pode, na fase instrutória, requerer diligência e 
pericia, juntar documento e parecer, bem como aduzir alegação referente à 
matéria objeto do processo. 

Parágrafo único - Será recusada, em decisão fundamentada, a prova 
considerada ilfcita, impertinente, desnecessária ou protelatória. 

Art. 27 - Quando a atuação do interessado for necessária à apreciação do 
pedido formulado, sua omissão implicará o arquivamento do processo. 

Art. 28 - Durante a tramitação, o processo permanecerá na repartição onde 
tiver curso. 

Art. 29 - O interessado tem direito a vista do processo e a obter certidão ou 
cópia dos dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e 
documentos de terceiros protegidos pelo sigilo consmucional. 

Art. 30 - Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse 
geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, antes da 
decisão do pedido, promover consulta pública para manifestação de 
terceiros, se não houver prejuizo para a parte interessada . 

§ 1°- A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a 
fim de que o processo possa ser examinado pelos interessados, fixando-se 
prazo para oferecimento de alegação. 

§ 2° - O comparecimento á consulta pública não confere ao terceiro a 
condição de parte no processo, mas lhe garante o direito de obter da 
Administração resposta fundamentada . 

Art. 31 - Antes da decisão, a juizo da Administração, pode ser realizada 
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audiência pública para debate sobre a matéria do processo. 

Art. 32 - A Administração, em matéria relevante, a seu JUIZO, pode 
estabelecer outros meios de participação no processo, diretamente ou por 
meio de organização ou associação legalmente constituídas. 

Capitulo IX 
Da Comunicação dos Atos 

Art. 33 - O interessado ser intimado de decisão ou diligência. 
§ 1°- A intimação deve ser feita por meio idôneo, de modo a assegurar ao 

interessado certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. 
§ 2° - No caso de interessado desconhecido ou incerto, ou que se encontre 

em lugar ignorado ou inacessível, a intimação será feita por meio de 
publicação oficial. 

§ 3° - A intimação será nula quando feita sem observãncia das prescrições 
legais, mas o comparecimento do interessado supre a irregularidade. 

Art. 34 - O desatendimento da intimação não importa reconhecimento da 
verdade dos fatos nem a renúncia de direito. 

Parágrafo único - Se o interessado comparecer, terá amplo direito de 
defesa. 

Art. 35 - Devem ser objeto de intimação os atos do processo que 
resultarem em imposição de dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de 
direito e atividade, bem como restrição de outra natureza. 

Capítulo X 
Da Competência 

Art. 36 - A competência é irrenunciável, é exercida pela autoridade a que foi 
atribui da e pode ser delegada. 

Parágrafo único - O ato de delegação indicará prazo para seu exerclcio, 
mas é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

Art. 37 - O ato de delegação e sua revogação devem ser divulgados por 
meio de publicação oficial. 

Art. 38 - O ato de delegação especificará as matérias e poderes 
transferidos e pode conter ressalva quanto ao exercício da atribuição 
delegada. 

Art. 39 - As decisões adotadas por delegação mencionarão explicitamente 
essa qualidade. 

Art. 40 - Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de ato de caráter normativo; 
11 -a decisão de recurso; 
111- a matéria de competência exclusiva da autoridade delegante. 
Art. 41 - Será permitida, em caráter excepcional e por motivos devidamente 

justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente inferior. 
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Capitulo XI 

Do Dever de Decidir 
Art. 42 - A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos 

processos, bem como em solicitação ou reclamação em matéria de sua 
competência. 

§ 1° - A motivação deve ser clara, suficiente e coerente com os fatos e 
fundamentos apresentados. 

§ 2° - Na solução de assuntos da mesma natureza, pode ser utilizada meio 
mecânico que reproduza os fundamentos da decisão, desde que não se 
prejudique direito ou garantia de interessado. 

§ 3° - A motivação de decisão de órgão colegiado ou comissão, ou de 
decisão oral, constará de ata ou termo escrito. 

Art. 43 - O processo será decidido no prazo de trinta dias após concluida 
sua instrução, salvo prorrogação por igual periodo expressamente motivada e 
por uma vez. 

Art. 44 - Se expirar o prazo prescrito ou prorrogado sem decisão 
considerar-se-á indeferida a pretensão. 

Parágrafo único - Se disso decorrer ônus para o erário do Estado, ficará 
responsável por seu ressarcimento o agente que deveria ter decidido 
tempestivamente. 

Capitulo XII 
Da Desistência e Extinção do Processo 

Art. 45 - O interessado pode desistir total ou parcialmente do pedido 
formulado, ou, ainda, renunciar a direito, em manifestação escrita. 

§ 1 o - Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 
somente quem a tenha fonmulado. 

§ 2° - A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o 
prosseguimento do processo se a Administração entender que o interesse 
público o exige. 

Art. 46 - A Administração pode declarar extinto o processo quando o objeto 
da decisão se tomar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

Art. 47 - Ação judicial de iniciativa do interessado sobre a mesma matéria 
põe tenmo ao processo administrativo. 

Capitulo XIII 
Do Recurso 

Art. 48 - Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto do 
processo. 

§ 1°- O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se 
não reconsiderar a decisão no prazo de cinco dias, o encaminhará à 
autoridade imediatamente superior. 

§ 2° - A interposição de recurso independe de caução, salvo exigência 
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legal. 

§ 3° - Quando a decisão for contra o Estado, seu prolator recorrerá de oficio 
para a autoridade que lhe for imediatamente superior. 

Art. 49 -Têm legitimidade para interpor recurso: 
I -o titular de direito atingido pela decisão, que for parte no processo; 
li - terceiros, cujos direitos e interesses forem afetados pela decisão; 
111 - cidadãos, organizações e associações, quanto a direitos e interesses 

coletivos e difusos. 
Art. 50 - O recurso será feito por escrito e pode ser acompanhado de 

documento. 
Art. 51 - Salvo disposição legal especifica, é de dez dias o prazo para 

interposição de recurso, contado da ciência pelo interessado ou da 
divulgação oficial da decisão. 

Art. 52 - Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso será decidido no 
prazo de trinta dias, contados do recebimento do processo pela autoridade 
competente. 

Parágrafo único- O prazo pode ser prorrogado por igual periodo, mediante 
justificativa explicita, por uma vez. 

Art. 53 - Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 
suspensivo. 

Parágrafo único - Havendo justo receio de prejuízo, de diffcil ou incerta 
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a 
imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido do interessado, em 
decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao recurso. 

Art. 54 - Interposto o recurso, o interessado será intimado a apresentar 
alegação no prazo de cinco dias da intimação. 

Capítulo XIV 
Dos Prazos 

Art. 55 - Os prazos começam a correr do dia da ciência oficial do 
interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

§ 1 • - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao 
do vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na 
repartição ou for ele encerrado antes da hora normal. 

§ 2• - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a data. 
§ 3" - Havendo mais de um interessado no processo, os prazos lhes serão 

comuns. 
Art. 56 - Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, os 

prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. 
Capítulo XV 

Dos Impedimentos e da Suspeição 
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Art. 57 - E: impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 

autoridade que: 
I -tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
11 - tenha funcionado ou venha a funcionar no procedimento como perito, 

testemunha ou representante, ou se uma dessas situações ocorrer quanto ao 
cônjuge, companheiro ou parente afim até o terceiro grau; 

111 -esteja em litígio com o interessado, seu cônjuge ou companheiro; 
IV - a lei o proíba. 
Art. 58 - A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve 

comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
Parágrafo único - A falta de comunicação do impedimento constitui falta 

grave para efeitos disciplinares. 
Art. 59 - Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha 

amizade intima ou inimizade notória com interessado ou com seu cônjuge, 
companheiro, parente ou afim até o terceiro grau. 

Parágrafo único -A recusa da suspeição alegada é objeto de recurso, sem 
efeito suspensivo. 

Capitulo XVI 
Da Anulação, Revogação e Convalidação 

Art. 60 - A Administração deve anular seus próprios atos quando eivados 
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 61 - O direito da administração de anular ato de que decorram efeitos 
favoráveis para o destinatário decai em cinco anos, contados da data em que 
foi praticado, salvo comprovada má-fé. 

§ 1° - Considera-se exercido o direito de anular ato qualquer medida da 
Administração que importe discordância dele. 

§ 2° - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência se 
contará da percepção do primeiro pagamento. 

Art. 62 - Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse público 
nem prejuízo para terceiros, os atos que apresentarem defeito sanável 
poderão ser convalidados pela Administração. 

Capítulo XVII 
Das Sanções 

Art. 63 - A autoridade ou servidor que descumprirem prazo ou qualquer 
outra norma desta lei serão punidos com: 

I - advertência escrita, que constará de sua fé-de-oficio; 
11 - suspensão por até quinze dias, quando tenha havido má-fé do culpado 

ou for ele reincidente em falta já punida com advertência. 
Capítulo XVIII 
Da Revisão 

~------------------------------_J 
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§ 1°- O prazo para revisão é de cinco anos contados da decisão definitiva. 
§ 2° - Da revisão não pode decorrer agravamento de punição. 

Capitulo XIX 
Disposições Gerais 

Art. 65 - Inexistindo competência legal especifica, o processo administrativo 
será iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

Art. 66 - A Administração divulgará os locais de funcionamento dos órgãos 
e entidades administrativas e, quando conveniente, a unidade competente 
em matéria de interesse especial. 

Art. 67 - A publicação dos atos administrativos se faz no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

Art. 68- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 

Pública para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 203/2001* 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

Destaque-se, preliminarmente, que a presente proposta dá cumprimento ao 
disposto nos artigos 100 e 1 02 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzidos pela Emenda à Constituição n° 39, o primeiro 
prevendo regência estatutária própria para os servidores do Corpo de 
Bombeiros Militar, e o segundo detenminando que o Poder Executivo 
promovesse a revisão do Estatuto da Policia Militar, visando ao seu 
aprimoramento e atualização, confonme está expresso na parte final do 
mencionado artigo 1 02, só que tal como ocorre para o servidor civil do Estado 
e mesmo em relação ao modelo das Forças Armadas, decidiu-se, em 
consenso, pela proposta de ato normativo que alcance, a um só tempo, os 
servidores das duas Instituições Militares Estaduais, como salutar medida de 
ordem jurídica, atento, para isso, aos tenmos da redação dada ao artigo 39 da 
Constituição do Estado. 

De fato, quando o legislador enfatiza a atualização e o aprimoramento do 
atual Estatuto, inscrito na Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, a medida 
se impõe não só pelo decurso do tempo de sua vigência, mas ainda pelo fato 
recente que elevou o Corpo de Bombeiros Militar à categoria de órgão de 
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segurança pública, distinto da Policia Militar. 

Por tudo isso, optou-se por um texto novo que ajusta o ordenamento 
jurídico dos militares do Estado, integrantes da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, aos mandamentos constitucionais a eles aplicáveis, 
promovendo, simultaneamente, a atualização preconizada. O objetivo é 
assegurar a efetividade de instituições coesas, ajustadas ao seu tempo, 
modernas nas suas relações com seu público interno e externo, 
desenvolvidas sob enfoque essencialmente democrático. 

Neste sentido, é imprescindível ressaltar que a proposta é o resultado de 
amplo e democrático debate, do qual participaram efetivamente os 
integrantes das lnst~uições Militares Estaduais e de todas as entidades 
representativas dos militares, contemplando, assim, as aspirações dos 
militares estaduais de Minas Gerais. 

Dessa forma, relativamente ao importante capitulo da ética e disciplina 
militar, extinguiram-se as sanções de restrição de liberdade por infrações 
administrativo-disciplinares, substituída pela suspensão, criando-se, ao 
mesmo tempo, as unidades do Conselho de Ética e Disciplina Militares, como 
instrumento de democratização na análise e aplicação das sanções 
disciplinares, cujos recursos têm, agora, efeito suspensivo. 

Para resguardar a disciplina e preservar as Instituições Militares Estaduais, 
introduziu-se o instrumento da disponibilidade cautelar como forma de 
permitir o afastamento de militar acusado de prática de atos que afetem 
gravemente a honra pessoal e o decoro da classe ou envolvido em práticas 
delituosas na prestação de serviços, até a cabal apuração das denúncias, 
assegurando-se-lhe todos os direitos. Acrescente-se mais que, atendendo 
aos anseios dos integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, no que respeita à sua doutrina de pessoal, propõem-se novos 
conceitos disciplinares, procedendo-se a adequação aos principios 
democráticos consagrados na Constituição Federal e legislação 
infraconstitucional. 

As normas que complementam os princípios gerais relativos a essa 
importante matéria estão inscritas no Projeto de Lei n• 1.439/2001, que 
dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, de 
minha iniciativa, em tramitação nessa egrégia Assembléia Legislativa . 

Por fim, a proposta contém norma programática para as futuras revisões 
salariais, valendo destacar que no meu Governo a valorosa categoria teve 
expressivo avanço, colocando-se entre as de melhor polftica salarial do Pais . 

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, as expressões de meu 
elevado apreço. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais . 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N• 41/2001 



Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. 
Titulo I 

Disposições Gerais 
Capitulo I 

Disposições Preliminares 

16 

Art. 1 • - Os direitos, deveres e prerrogativas dos militares do Estado de 
Minas Gerais e as normas sobre sua admissão, promoção, remuneração, 
estabilidade, limites de idade, exoneração, demissão, condições de 
transferência para a inatividade e outras situações especiais, consideradas 
as suas peculiaridades profissionais, são regidos por esta lei. 

§ 1° - O termo militar abrange todos os postos e graduações das 
Instituições Militares Estaduais- IME -, sendo que, quando se dispuser sobre 
posto, graduação ou quadro especifico, a eles far-se-á referência própria. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei, Instituições Militares Estaduais, ou, 
abreviadamente, IME, compreendem a Policia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado, também identificados, respectivamente, pela 
designação PMMG e CBMMG. 

Art. z•- o militar pode encontrar-se nas seguintes situações: 
I - na ativa, quando, tendo ingressado na carreira militar, nela permanecer 

até ser transferido para a reserva, refonmado, exonerado ou demitido, nos 
termos desta lei; 

11 - na reserva remunerada, quando, temos prestado serviço na ativa, 
passar á situação de inatividade, sujeitando-se á convocação para o serviço 
ativo, nos termos desta lei; 

111 - reformado, quando estiver definitivamente desobrigado do serviço. 
Art. 3°- São adotadas nesta lei as seguintes definições: 
I -cargo é o conjunto de atribuições e funções correspondentes a um posto 

ou graduação, criado por lei, com denominação própria e número 
determinado e exercido por um militar. 

11 - encargo é a atribuição adicional de serviço cometida ao militar; 
111 - função é a execução, dentro das nonmas regulamentares, das 

atribuições estabelecidas para os cargos; 
IV - sede é a região compreendida dentro dos limites geográficos do 

município, distrito ou área conurbada, em que se localiza uma organização e 
onde o militar tem exercício; 

V - unidade é a denominação dada à organização militar estadual, com 
comando e administração próprios, competente para realizar gestão de bens 
do Estado; 

VI - comandante é a denominação genérica dada ao militar em função de 
direção, comando ou chefia; 

Vil - estágio probatório é o período de 3 (três) anos, a contar da data de 
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admissão na respectiva Instituição Militar Estadual, no qual se apuram 
requisitos para a confirmação ou não do militar no posto ou na graduação, 
nos termos do inciso I do artigo 40 desta lei; 

VIII - função militar é a exercida por oficiais e praças das Instituições 
Militares Estaduais, com a finalidade de prevenir, preservar, manter e 
restabelecer a ordem pública e segurança interna, executar e coordenar 
ações de defesa civil, prevenir e combater incêndios, proceder a busca e 
salvamento, com o emprego das várias ações policiais militares ou de 
bombeiros militar, em todo o território do Estado. 

Art. 4°- A atividade militar envolve situações de perigo devido aos riscos de 
ordem física e de desgaste psíquico que são inerentes á profissão. 

Capitulo li 
Quadro de Cargos e Funções Militares e de Natureza Militar 

Art. s• - Os cargos militares são os exercidos por militares da ativa, sujeitos 
ao regime jurídico desta lei e especificados nos quadros de efetivo da Policia 
Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a saber: 

I - na Policia Militar: 
a) Quadro de Oficiais Policiais-Militares - QOPM -; 
b) Quadro de Oficiais de Saúde- QOSPM -; 
c) Quadro de Oficiais Auxiliares- QOAPM -; 
d) Quadro de Praças Policiais-Militares- QPPM -; 
e) Quadro de Praças Auxiliares- QPAPM -; 
11 -no Corpo de Bombeiros Militar: 
a) Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares - QOBM -; 
b) Quadro de Oficiais de Saúde- QOSBM -; 
c) Quadro de Oficiais Auxiliares - QOABM -; 
d) Quadro de Praças Bombeiros-Militares- QPBM -; 
e) Quadro de Praças Auxiliares- QPABM. 
Art. e• - São funções de natureza militar as exercidas por militar da ativa 

nas seguintes situações: 
I - professor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas, 

das Forças Auxiliares ou de outra organização policial; 
11 - professor ou aluno de outro estabelecimento de ensino, de interesse 

das IME e relacionado com a segurança e proteção públicas; 
111 - colocado á disposição do Gabinete Militar do Governador do Estado, 

assim como de entidades associativas de representação de classes de 
militares, devidamente reconhecidas pelas Instituições Militares Estaduais; 

IV - colocado á disposição, se bombeiro militar, para orientar, treinar, 
comandar, coordenar e controlar Corpos de Bombeiros Voluntários. 

Art. 7°- Ressalvado o disposto no artigo e•, é vedado o exercício de militar 
da ativa em órgão civil público ou privado, sob pena de responsabilidade de 
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Capitulo 111 
Direitos e Garantias 
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Art. a• - São direitos e garantias dos militares estaduais, além de outros 
previstos em lei: 

I - exercício de cargo, função ou encargo correspondentes ao posto ou 
graduação, ressalvados os casos legais de afastamento; 

11 - gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto nos incisos IV, V 
e VI do artigo 17 desta lei; 

111 - percepção de remuneração ou proventos; 
IV - promoção; 
V - garantia da patente e da graduação, em plenitude, com os direitos e 

deveres a elas inerentes, inclusive na inatividade; 
VI -julgamento em foro especial, nos crimes militares; 
Vil - cumprimento de pena privativa de liberdade em unidade da Instituição 

Militar Estadual, até o trânsito em julgado de sentença condenatória, caso em 
que, se o militar vier a perder seu posto ou graduação, o cumprimento de 

· pena em estabelecimento prisional civil deverá ocorrer em dependência 
separada dos demais presos; 

VIII -dispensa do serviço, férias e licença; 
IX - exoneração do cargo; 
X -transferência para reserva ou reforma; 
XI - assistência à saúde, previdênciária, escolar no ensino fundamental e 

social, para si e seus dependentes; 
XII - assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 

6 (seis) anos de idade, em creche e pré-escola; 
XII I - matricula para si e seus dependentes em estabelecimento de ensino 

estadual, em qualquer época, independentemente de vaga na localidade da 
nova residência ou na mais próxima, quando mudar de sede; 

XIV - matricula, com prioridade, nos colégios das Instituições Policiais 
Militares, para si e seus dependentes, bem como os parentes consagüineos, 
em linha reta ou colateral, até o 3° grau, conforme dispuser o regulamento; 

XV - assistência jurídica nos processos judiciais e administrativos, nos 
casos previstos no regulamento especifico; 

XVI - transporte para si e seus dependentes, em caso de movimentação; 
XVII -alimentação em serviço; 
XVIII -transporte em serviço; 
XIX - porte de arma, nos termos da legislação federal; 
XX - continências, honras e sinais militares de respeito; 
XXI - livre acesso, em razão de serviço, nos locais sujeitos a fiscalização; 
XXII - participação em cursos, congressos ou seminários de interesse das 
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XXIII -salário-família. 
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Art. 9° - O militar é estável após 3 (três) anos de efetivo serviço, contados 
da admissão, observado o disposto no inciso I do artigo 40 desta lei. 

Art. 1 O - No caso de prisão em flagrantes delito, ou em cumprimento de 
mandado judicial ou captura, o militar só poderá ser conduzido por 
integrantes da sua respectiva IME, sendo admitida a sua permanência em 
repartição policial civil somente pelo tempo indispensável à lavratura do 
flagrante e devidamente acompanhado por outro militar. 

Parágrafo único - A autoridade que não dispensar ao militar preso o 
tratamento devido ao seu posto ou graduação será responsabilizada por 
iniciativa do respectivo Comandante ou do ofendido. 

Art. 11 -O militar, para prestar declarações em Juizo, no Ministério Público 
e na Polfcia Judiciária, somente será intimado por intermédio de seu 
Comandante. 

Art. 12 - O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública 
civil temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração 
indireta, ficará agregado ao respectivo Quadro e somente poderá ser 
promovido por antigUidade, enquanto permanecer nessa situação, contando-
se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para 
a inatividade, e será depois de dois anos de afastamento, continues ou não, 
transferido para a reserva não remunerada. 

§ 1° - Enquanto permanecer no exercício de cargo, emprego ou função 
pública civil temporários, o militar não terá direito à remuneração do seu 
posto ou graduação. 

§ 2° - A aceitação de cargo, emprego ou função pública de que trata este 
artigo depende de autorização prévia do Governador do Estado. 

Art. 13 - O militar da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público 
permanente será transferido para a reserva não remunerada. 

Art. 14 - Os títulos, postos, graduações e uniformes das IME são de uso 
privativo de seus integrantes da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

§ 1° - O militar, fardado ou em trajes civis, tem as garantias e as obrigações 
correspondentes ao seu posto ou graduação. 

§ 2° - O uso do uniforme fora do pais só é permitido ao militar em missão 
oficial. 

§ 3° - O militar da reserva remunerada e o reformado só podem usar 
uniforme por ocasião de cerimônias sociais, militares ou cívicas, nos termos 
do regulamento próprio, sendo o uso vedado ao reformado disciplinarmente 
ou por incapacidade física. 

§ 4° - É proibido o uso de uniforme em atividades político-partidárias, 
exceto em serviço. 
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§ 5° - t: vedado o uso, individual ou por parte de organização civil, de 

uniforme, emblema, insígnia, denominação ou distintivo que tenham 
semelhança com os adotados nas IME, ou que possam com eles ser 
confundidos. 

Capitulo IV 
Deveres e Vedações 

Seção I 
Deveres 

Art. 15 - A qualquer hora do dia ou da noite, onde o serviço exigir, deve o 
militar estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada e as impostas 
pelas leis ou regulamentos. 

Art. 16 - O militar, além das atribuições do respectivo cargo, está sujeito ao 
desempenho dos encargos que lhe forem cometidos, compatfveis com seu 
nível hierárquico e habilitação profissional. 

Seção li 
Vedações 

Art. 17 - O regime jurídico dos militares e as peculiaridades de suas 
atividades profissionais impõem-lhes as seguintes vedações: 

I -sindicalizar-se e participar de greve; 
11 - filiar-se a partido poHtico, enquanto em serviço ativo, obedecida a 

legislação eleitoral; 
111 - exercer atividade polltico-partidária, exceto quando afastado do serviço 

ativo, para concorrer a cargo eletivo; 
IV - participar de licitação, inclusive por interposta pessoa, quando no 

serviço ativo; 
V - comerciar, locar serviço, integrar a administração de empresa ou dela 

ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade 
anônima ou por cotas de responsabilidade limitada, se militar da ativa; 

VI - exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou 
por interposta pessoa, atividade ou serviço que caiba à Policia Militar ou ao 
Corpo de Bombeiros Militar fiscalizar ou que se desenvolva em local sujeito à 
sua atuação; 

VIl - participar de manifestação coletiva sobre ato de superior hierárquico 
ou contrária à disciplina militar. 

Art. 18 - As manifestações de caráter individual dos militares subordinam-
se aos preceitos da legislação própria. 

Capítulo V 
Hierarquia Militar 

Art. 19 - Hierarquia Militar é a ordem, por subordinação, dos diversos 
postos e graduações. 

§ 1•- Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido pelo Governador do 
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Estado e confirmado em carta-patente. 

§ 2° - Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo 
Comandante-Geral da respectiva Instituição Militar Estadual. 

Art. 20 - São os seguintes, em ordem decrescente, os postos e graduações 
da escala hierárquica: 

I - Oficiais: 
1.1 -Superiores: 
1.1.a- Coronel; 
1.1.b- Tenente-Coronel; 
1.1.c- Major; 
1.2 -Intermediário: 
1.2.a- Capitão; 
1.3- Subalternos: 
1.3.a -1°-Tenente; 
1.3.b- 2•-Tenente; 
11 - Praças Especiais: 
ll.a- Aspirante-a-Oficial; 
ll.b- Cadete; 
111- Praças: 
li I. a- Subtenente; 
lll.b- 1°-Sargento; 
lll.c- 2°-Sargento; 
lll.d - 3°-Sargento; 
li I. e- Cabo; 
lll.f- Soldado; 
lll.g- Soldado-Aluno. 
§ 1 • - Aspirante-a-Oficial é a graduação do militar em estágio probatório, 

com duração de 6 (seis) meses, após a conclusão do Curso Superior de 
Segurança Pública (CSSP), ou correspondente no CBMMG. 

§ 2• - Cadete é a graduação do militar matriculado, mediante concurso 
público, no Curso Superior de Segurança Pública (CSSP), ou equivalente no 
CBMMG. 

§ 3° - Soldado-Aluno é a graduação do militar matriculado no Curso 
Técnico de Segurança Pública (CTSP), ou equivalente no CBMMG. 

§ 4° - Os postos e as graduações serão acrescidos da designação PM e 
BM quando se tratar, respectivamente, de integrante da Polícia Militar ou do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

§ s• - Os alunos dos cursos de formação e habilitação de Oficiais terão 
precedência hierárquica correspondentes à dos Cadetes dos respectivos 
anos. 

Art. 21 - A antigUidade do militar em cada posto ou graduação é regulada 
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na seguinte ordem: 

I - pela data da promoção ou nomeação; 
11 - pela prevalência sucessiva, em ordem decrescente, dos graus 

hierárquicos anteriores; 
111 - pela data de admissão; 
IV - pela data de nascimento. 
Parágrafo único - Nos casos de admissão de Tenente e Soldado, 

prevalece, para aferição de antigüidade, antes da aplicação dos incisos 11 a IV 
deste artigo, a ordem de classificação obtida nos respectivos concursos ou 
cursos de formação ou estágios de ingresso de especialistas, desde que 
concluídos em uma mesma data. 

Art. 22 - A precedência hierárquica é regulada: 
I - pelo posto ou graduação; 
11 - pela antigüidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer 

precedência funcional estabelecida em regulamento. 
§ 1°- O comando de unidades de execução é privativo de oficial do Quadro 

de Oficial Policiais Militares (QOPM) ou Quadro de Oficiais Bombeiros 
Militares (QOBM), e o seu exercfcio confere precedência hierárquica sobre 
oficial de outro Quadro, de igual posto, na mesma unidade. 

§ 2° - Os militares da ativa, em igualdade de posto ou graduação, têm 
precedência sobre os da reserva e reformados. 

§ 3° - A precedência entre os cadetes é regulada pelo ano do curso, 
conforme estabelecer o regulamento próprio. 

Capitulo VI 
Ética, Disciplina e Recompensa Militar 

Seção I 
Conceituações 

Art. 23 - A ética profissional dos militares do Estado de Minas Gerais é 
constituída por principies, inspirados em práticas morais e nos bons 
costumes, que formam a consciência profissional do militar estadual e 
representam imperativos permanentes de sua conduta, traduzindo-se pelo fiel 
cumprimento á lei e ás ordens das autoridades constituídas, pelo respeito 
impessoal e promoção dos direitos humanos e regras de convivência social. 

Art. 24 - A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos 
militares do Estado, observado o disposto no Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado. 

Art. 25 - Recompensas são prêmios concedidos aos militares por atos 
meritórios ou serviços relevantes. 

Seção 11 
Disciplina Militar 

Art. 26 - Os militares da ativa, da reserva e reformados sujeitam-se á 
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Art. 27 - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos principies da 
ética e deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais, 
em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no 
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, distinguindo-se da 
infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pela 
legislação penal militar ou comum. 

Seção 111 
Da Sanção Disciplinar 

Art. 28 - Sanção disciplinar é a medida administrativa aplicada ao militar 
que transgredir preceitos do Códigos de Ética e Disciplinar dos Militares do 
Estado, objetivamente considerados, visando fortalecer a disciplina e com 
caráter preventivo e educativo. 

Art. 29 - Na aplicação de sanção disciplinar, observar-se-ão as garantias 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da anterioridade, da 
irretroatividade e da legalidade. 

Art. 30 - A conduta do militar será avaliada por conceitos, classificáveis nos 
nlveis A, B ou C, conforme dispuser o Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado. 

Art. 31 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da 
transgressão disciplinar, são aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: 

I - advertência; 
11 - repreensão; 
111 - prestação de serviços; 
IV - suspensão; 
V - reforma disciplinar compulsória; 
VI - demissão; 
VIl - perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva ou 

reformado. 
Art. 32 - Por ato fundamentado do Comandante-Geral, o militar poderá ser 

colocado em disponibilidade cautelar, nos termos do Código de Ética e 
Disciplina dos Servidores Militares do Estado. 

Art. 33 - As instâncias criminal e administrativa são independentes, sendo 
que, no caso de absolvição criminal, em que fique comprovada a inexistência 
do fato ou negativa de sua autoria ou a improcedência de ação ajuizada 
contra o Estado, extingue-se a responsabilidade administrativo-disciplinar do 
militar. 

Seção IV 
Conselhos Disciplinares 

Art. 34 - O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade é o órgão 

~----------------------------------__J 
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Art. 35 - O Conselho de Disciplina é o órgão colegiado destinado a dar 
parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade da praça 
permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares 
Estaduais, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. 

Título 11 
Admissão e Desvinculação do Serviço Ativo 

Capítulo I 
Admissão 

Art. 36 - São condições gerais para admissão na Polícia Militar e no Corpo 
de Bombeiros Militar: 

I - ser brasileiro; 
li - estar quite com o serviço militar e as obrigações eleitorais; 
111 - ter idoneidade moral e bons antecedentes; 
IV- ter sanidade física e mental; 
V- ter aptidão física; 
VI - ter capacidade intelectual, aptidões específicas e personalidade 

adequada ao exercício profissional; 
VIl - não se encontrar nas situações de indiciado em inquérito ou acusado 

em processo criminal; 
VIII- ter altura mínima de 1,60 metros, exceto para o Quadro de Oficial de 

Saúde (QOS); 
IX - ser aprovado em concurso público; 
X -fazer prova de não exercer cargo, emprego ou função pública; 
XI - não ter sido demitido ou exonerado por não satisfazer os requisitos do 

estágio probatório. 
Parágrafo único - O preenchimento dos requisitos previstos nos incisos IV, 

V e VI deste artigo será comprovado por meio de exames médicos, 
laboratoriais, toxicológicos, psicológicos e de capacitação física, perante a 
Junta Militar de Saúde e Comissão de Avaliadores. 

Art. 37 - Satisfeitas as condições previstas no artigo anterior, a admissão 
na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar atende ao voluntariado e 
será feita especificadamente: 

I - na graduação inicial dos Quadros de Praças, mediante matricula no 
Curso Técnico em Segurança Pública {CTSP) da PMMG, ou equivalente no 
CBMMG, atendidos, ainda, os seguintes requisitos: 

a) ter idade compreendida entre 18 e 25 anos, completáveis até a data de 
matricula no curso; 

b) ter concluído o ensino médio; 
li - no respectivo Quadro de Praças Auxiliares, após comprovados, ainda, 
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os requisitos previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso anterior e a 
habilitação técnica, aferida conforme o edital do concurso a que se submeteu; 

111 - no posto de Tenente, além das condições gerais para provimento de 
cargos no respectivo Quadro de Oficiais de Saúde e Quadro de Oficiais 
Auxiliares, a comprovação de: 

a) formação curricular prévia de ensino superior e especifica, nos termos 
da lei; 

b) idade máxima de 30 (trinta) anos, completáveis até a data de matrícula 
no curso/estágio de adaptação, exceto para militar estadual de Minas Gerais 
com até 20 (vinte) anos de efetivo serviço; 

IV - na graduação de Cadete, além de aprovação em concurso público e 
matrícula no Curso Superior de Segurança Pública (CSSP), ou equivalente 
no CBMMG, a comprovação de: 

a) ter idade compreendida entre 18 a 25 anos, se civil, e até 30 anos, se 
militar estadual de Minas Gerais, completáveis até a data de matricula no 
curso; 

b) ter concluido o ensino médio. 
Capitulo 11 

Desvinculação do Serviço Ativo 
Art. 38 - O militar desvincula-se do serviço ativo pelos seguintes motivos: 
I - transferência para a reserva e reforma, de que trata o Titulo VIII desta 

lei; 
11 - exoneração; 
111 -deserção, extravio ou falecimento; 
IV - demissão. 
Art. 39 - A exoneração do cargo será concedida ao militar que a requerer 

ou de offcio. 
§ 1° - A exoneração a pedido de militar que tenha freqüentado curso ás 

expensas do Estado é condicionada á indenização de todas as despesas 
dele decorrentes, proporcional ao tempo de trabalho após a sua conclusão, 
ou à permanência na respectiva lnsmuição Militar Estadual: 

I - por dois anos, se a duração do curso for de até doze meses; 
11 - por cinco anos, se a duração do curso for superior a doze meses. 
§ 2° - O pedido de exoneração poderá ser negado durante a vigência dos 

estados de defesa e de sitio. 
§ 3" - A exoneração de oficial é da competência exclusiva do Governador 

do Estado. 
Art. 40 -A exoneração de oficio do militar ocorre nas seguintes situações: 
I - durante o estágio probatório, por insuficiência de desempenho ou 

inadaptação profissional nas IME, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório, apurados os seguintes requisitos: 
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a) idoneidade moral; 
b) assiduidade; 
c) ética e disciplina militares; 
d) eficiência profissional; 
11 - não estável que for julgado incapaz fisicamente para o serviço, salvo se 

a incapacidade decorrer de causa mencionada nos incisos I, 11 e 111 do artigo 
144 desta lei. 

111 - com menos de 10 (dez) anos de serviço, que se candidatar a cargo 
eletivo; 

IV- que ingressou nas IME com infração de disposição prevista nos artigos 
36 e 37 desta lei, cuja comprovação lhe cabia fazer; 

V- que, enquanto em serviço ativo, filiar-se a partido político; 
VI -que sindicalizar-se ou participar de greve. 
Art. 41 - A demissão por deserção é aplicável ao militar não estável, na 

data em que se consumar o crime, nos termos da legislação penal militar. 
Art. 42 - Em caso de naufrágio, sinistro, catástrofe, calamidade pública ou 

outro acidente oficialmente reconhecido, ou ainda em situações em que a 
deserção não seja presumível, o extravio ou desaparecimento de militar, á 
vista de sua morte presumida, declarada por autoridade judiciária, será 
concedida pensão, em caráter provisório, aos dependentes. 

Parágrafo único - O reaparecimento do militar resultará em sua reinclusão e 
agregação enquanto se apuram as causas de sua ausência. 

Art. 43 - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado 
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de 
Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei 
especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. 

Art. 44 -A demissão, após submissão a Conselho de Disciplina, é aplicável 
à praça estável, nos termos do disposto no Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado. 

Titulo 111 
Remuneração, Proventos e Indenização 

Capitulo I 
Remuneração e Proventos 

Art. 45 - Remuneração é a retribuição mensal devida ao militar estadual 
pelo efetivo exercfcio da sua atividade militar, constituída de: 

I - remuneração básica; 
11- adicional de 10% (dez por cento) a cada qOinqOênio de efetivo exercfcio; 
I 11 - adicional trintenário. 
Art. 46 - Remuneração básica é a retribuição mensal devida ao militar, 

fixada em lei, compreendendo a natureza das atribuições, a habilitação 
profissional exigida e outras peculiaridades que envolvem o efetivo exercício 



o • -< • ;; 

e o desempenho das funções correspondentes ao posto ou graduação da 
escala hierárquica policial militar ou bombeiro militar. 

27 

Art. 47- Adicional qOinqOênal de 10% (dez por cento), calculados sobre a 
remuneração básica, que se incorporam à remuneração do militar a cada 
perlodo de 5 (cinco) anos de efetivo exerci cio no serviço público. 

Art. 48 - Ao completar 30 (trinta) anos de serviço militar, terá direito ao 
adicional de 10% (dez por cento), calculados sobre a remuneração básica. 

Art. 49 - O militar não fará jus a remuneração correspondente ao perlodo 
em que: 

I - faltar ao serviço injustificadamente; 
li -estiver no cumprimento de suspensão; 
111 -estiver licenciado para tratar de interesse particular; 
IV - estiver no exerclcio de cargo, emprego ou função pública civil 

temporários, não eletivos; 
V - estiver na situação de desertor; 
VI - estiver extraviado. 
Art. 50 - O militar fará jus a 70% (setenta por cento) da remuneração 

quando submetido a processo, se preso, ou no cumprimento de pena 
privativa de liberdade, sem prestar serviço, em qualquer dos casos. 

Art. 51 - O Aspirante-a-Oficial terá direito a remuneração básica 
correspondente à de Subtenente, o Cadete do último ano do CSSP à de 1• 
Sargento, o Cadete dos demais anos à de 2• Sargento, e o Soldado-Aluno a 
85,55% (oitenta e cinco vlrgula cinqüenta e cinco por cento) da remuneração 
básica do Soldado. 

Art. 52 - A remuneração básica dos postos e graduações dos militares será 
escalonada em índices a partir da fixada para a graduação de Soldado, que 
corresponderá ao lndice 100 (cem). 

Art. 53 - Ao ocupante dos cargos de Comandante-Geral da Política Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar e Chefe do Gabinete Militar do Governador do 
Estado, fica assegurada gratificação mensal, a título de verba de 
representação, correspondente ao valor de 1 (uma) remuneração básica do 
posto de Coronel PM/BM, observado o disposto no artigo 19 da Lei n• 
11.091, de 4 de maio de 1993. 

Parágrafo único -A gratificação mensal, a título de verba de representação, 
do cargo de Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, será igual a 80% (oitenta por cento) do valor atribuldo aos 
cargos a que se refere o "caput" deste artigo. 

Art. 54 - Os proventos correspondem ao estipêndio mensal devido ao 
militar na inatividade remunerada, composto de: 

I -remuneração básica ou cotas da remuneração básica; 
li- adicionais por tempo de serviço. 
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Art. 55 - A remuneração e os proventos, com garantia de irredutibilidade, 

não estão sujeitos a penhora, seqüestro, arresto ou desconto compulsório, 
salvo nos casos e formas expressamente previstos em lei. 

Art. 56 - Os proventos do militar transferido para a reserva remunerada 
serão integrais nos casos dos incisos I e 11 do artigo 138 e proporcionais, à 
razão de 1/30 (um trinta avos) da remuneração básica, quantos forem os 
anos de serviço, nos casos dos incisos I e 11 do artigo 137 desta lei. 

§ 1 • - Os proventos do militar serão, ainda, integrais nos casos de reforma 
previstos nos incisos I, 11 e 111 do artigo 144 e proporcionais relativamente às 
hipóteses dos incisos 111 e IV do artigo 143 e IV do artigo 144 desta lei. 

§ 2° - Enquadram-se no caso de proventos proporcionais o militar julgado 
incapaz para funções típicas de policial militar e bombeiro militar, podendo, 
nesta hipótese, manter sua subsistência com o exercício de atividades civis, 
caso não ocorra o aproveitamento na forma do artigo 145 desta lei. 

Art. 57 - O militar da ativa, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, 
terá seus proventos calculados sobre a remuneração básica correspondente 
ao posto ou graduação imediato, quando transferido para a inatividade, se 
estiver no comportamento de nfvel "B", pelo menos, e contar 1 (um) ano de 
exercfcio no posto ou graduação e não se enquadrar nas situações de 
impedimento previstas no artigo 119 desta lei, além de não estar 
respondendo a Conselho de Disciplina, se praça. 

Parágrafo único - Sendo do último posto e satisfeitos os requisitos deste 
artigo, terá os proventos calculados tomando-se como referência a 
remuneração básica do seu próprio posto, esta acrescida de 10% (dez por 
cento). 

Capitulo 11 
Indenizações 

Seção I 
Definição e Espécies 

Art .. 58 - Indenizações são parcelas eventualmente devidas ao militar, em 
razão de circunstâncias diretamente vinculadas a deslocamentos, 
alimentação e pousada fora do domicilio, substituição temporária, honorários-
aula, bem como renovação, perda ou danificação de uniformes. 

Parágrafo único - As indenizações não se incorporam à remuneração para 
nenhum efeito. 

Art. 59- As indenizações são· as seguintes: 
I - diárias de viagem; 
11 - ajuda de custo; 
111 -transporte em serviço; 
IV - alimentação em serviço; 
V - fardamento; 



VI - substituição temporária; 
VIl - honorários-aula; 
VIII - securitária; 
IX - pensão acidentária; 
X- assistência à saúde. 

Seção 11 
Diárias de Viagem 
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Art. 60 - Diárias de viagem são indenizações destinadas a atender às 
despesas de alimentação e de pousada devidas ao militar que se deslocar de 
sua sede por motivo de serviço, nas condições fixadas em decreto. 

Parágrafo único - A fixação do valor das diárias atenderá ao minimo de 1 
(um) dia da remuneração, quando o deslocamento for no pafs, e de 2 (dois) 
dias da remuneração, quando for para o exterior. 

Art. 61 - As diárias compreendem as parcelas de alimentação e de 
pousada, de iguais valores. 

Seçilo 111 
Ajuda de Custo 

Art. 62 - Ajuda de custo é a indenização para custeio de despesas de 
mudança e instalação, exceto as de transporte. 

Art. 63 -O militar terà direito à ajuda de custo nas seguintes situações: 
I - quando movimentado por conveniência do serviço, com mudança de 

sede e desligamento da organização onde exerce suas atividades, perceberá 
uma ajuda de custo. 

11 -quando movimentado para frequentar cursos de interesse da lnstituiçilo 
Militar Estadual, com mudança de sede: 

a) com duração superior a 6 (seis) meses, perceberá uma ajuda de custo 
na ida e outra ao retornar; 

b) com duraçilo entre 3 (três) e 6 (seis) meses, perceberá uma ajuda de 
custo na ida e metade do valor correspondente, ao retornar; 

c) com duração igual ou superior a 30 (trinta) dias e inferior a 3 (três) 
meses, perceberá uma ajuda de custo; 

111 - quando for transferido para a inatividade, exceto se em virtude de 
sentença judicial ou em decorrência de procedimento administrativo, 
perceberá uma ajuda de custo, desde que se instale em focal diverso da sede 
onde servia. 

§ 1 o - O militar desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou 
trancamento voluntário de matricula devolverá o quantitativo referente a 
ajuda de custo recebida. 

§ 2° - Quando o militar der causa a movimentaçilo pelo cometimento de 
transgressão disciplinar devidamente apurada, que incompatibilize sua 
permanência na localidade, não fará jus à ajuda de custo. 
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Art. 64- A ajuda de custo compõe-se de uma parte fixa e outra variável. 
§ 1" -A parte fixa será igual a 1 (um) mês de remuneração, observada a 

tabela vigente na data da efetiva transferência para a inatividade. 
§ 2° - A parte variável será paga em caso de necessidade de 

complementação da ajuda de custo, até o limite de 3 (três} vezes a parte fixa, 
mediante comprovação da despesa. 

Seção IV 
Transporte em Serviço 

Art. 65 - O militar, quando movimentado por conveniência do serviço, tem 
direito a transporte por conta do Estado, nele compreendidos a passagem 
para si e para seus dependentes e a translação da respectiva bagagem, 
mobiliário e utensílios domésticos. 

Parágrafo único - O militar terá direito, ainda, a transporte por conta do 
Estado, quando tiver de afastar-se de sua sede por motivo de serviço. 

Art. 66 - O disposto no artigo anterior aplica-se ao militar que for transferido 
para a inatividade, desde que não seja em virtude de sentença judicial ou 
processo administrativo e vá se instalar no país, em local diverso da sede 

· onde servia. 
Art. 67 - Consideram-se dependentes do militar, para os efeitos do artigo 65 

desta lei, desde que vivam às suas expensas e sob o mesmo teto: 
I - o cônjuge e a companheira inscrita como tal; 
11 - filhos, enteados e irmãos, menores ou inválidos; 
111 - pais e sogros, quando inválidos. 
§ 1 • - O dependente do militar com direito a passagem por conta do Estado 

que, por qualquer motivo, não puder acompanhá-lo na mesma viagem, 
poderá fazê-lo até 30 (trinta) dias antes e 9 (nove) meses depois, desde que 
tenham sido feitas, ao tempo do deslocamento daquele, as necessárias 
comunicações. 

§ 2"- A família do militar que falecer em serviço ativo terá, dentro de 1 (um) 
ano do óbito, direito a transporte, no país, por conta do Estado, para o local 
onde for fixar residência. 

Art. 68 - Quanto ao transporte previsto nesta seção não for realizado sob a 
responsabilidade do Estado, o militar ou a sua família será indenizada da 
importância correspondente à despesa devidamente comprovada. 

Seção V 
Alimentação em Serviço 

Art. 69 - O militar da ativa tem direito à alimentação por conta do Estado 
quando o deslocamento até sua residência for impossível ou inconveniente 
por estar: 

I - empenhado em serviço, instrução ou jornada de duração igual ou 
superior a 8 (oito) horas; 



" õ 

'ª .;; 
= 
~ 
o . • = 
~ 
;; 
.g 
o o 
< • .. 

11 -empenhado em serviço, instrução ou jornada que abranja os horários 
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Parágrafo único- O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o 
militar tiver direito a diárias. 

Art. 70 - Quando a alimentação não for fornecida pelo Estado, o militar será 
indenizado com vale-refeição. 

Parágrafo único - O Comandante-Geral regulamentará o disposto nesta 
seção. 

Seção VI 
Fardamento 

Art. 71 - O Estado fornecerá ao militar, independentemente de posto ou 
graduação, uniformes especiais e peças básicas de fardamento necessárias 
ao desempenho da função policial militar e bombeiro militar ou o abono 
correspondente. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não exime o dever do militar de 
manter em boas condições os uniformes definidos como de posse 
obrigatória, nos termos do regulamento próprio. 

Art. 72 - Ao militar promovido, será concedido adiantamento 
correspondente à metade da remuneração básica do seu posto ou graduação 
para aquisição de uniforme, mediante requerimento, desde que conte tempo 
suficiente de serviço ativo para a reposição. 

§ 1 • - A reposição do adiantamento será feita mediante desconto mensal a 
favor do Tesouro, em até 6 (seis) pagamentos. 

§ 2°- O adiantamento poderá ser requerido a cada 4 (quatro) anos em que 
o militar permanecer no mesmo posto ou graduação, podendo ser renovado 
em caso de promoção, desde que liquide o saldo devedor do adiantamento 
anteriormente recebido. 

Art. 73 - O militar que perder ou danificar seus uniformes em sinistro ou 
acidente de serviço terá direito, após apuração do fato, ao ressarcimento do 
dano por conta do Estado. 

Parágrafo único - Se o fardamento não for fornecido pelo Estado, o militar 
será ressarcido da quantia correspondente ás despesas comprovadamente 
realizadas. 

Art. 74- O Comandante-Geral regulamentará o disposto nesta seção. 
Seção VIl 

Substituição Temporária 
Art. 75 - O militar no desempenho de cargo atribufdo privativamente a grau 

hierárquico superior ao seu perceberá a remuneração correspondente a este 
posto ou graduação. 

Art. 76 - A diferença entre a remuneração do posto ou graduação superior, 
a que se refere o artigo anterior, e a do militar que substitui é calculada 
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considerando o tempo de serviço deste, e a ele atribufda a título de 
indenização. 

§ 1 o - Quando o cargo for atribuído a mais de um posto ou graduação, o 
substituto perceberá indenização correspondente ao menor deles. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ás substituições com duração 
inferior a 10 (dez) dias. 

§ 3° - Para efeito de substituição temporária, prevalecem as correlações de 
postos e graduações correspondentes aos cargos estabelecidos em lei, 
Quadro de Organização e Distribuição de Efetivos ou lotação e regulamento, 
nesta ordem. 

Seção VIII 
Honorários-aula 

Art. 77 - O militar designado instrutor de tropa ou para desempenhar 
atividades relacionadas cem concursos e com avaliação de trabalhos que 
exijam pesquisas e para ministrar aulas nos cursos integrantes do ensino 
profissional das Instituições Militares Estaduais perceberá honorários por 
aula. 

Art. 78 - Ao militar designado para desenvolver atividades que exijam 
pesquisa e acompanhamento bibliográfico, filiação a entidades culturais ou 
corporativas e assinatura de periódicos especializados, será concedida 
indenização a tftulo de honorários, desde que voltadas para o exercício do 
magistério nos cursos a que se refere o artigo anterior. 

Art. 79 - O disposto nesta seção será disciplinado em decreto. 
Seção IX 

Da Indenização Securitária 
Art. 80 - O militar vitima de acidente em serviço que ocasione 

aposentadoria por invalidez receberá do Estado indenização securitária, nos 
termos da lei. 

Parágrafo único - Em caso de morte, a indenização securitária será paga 
aos beneficiários da pensão da vítima. 

Seção X 
Da Pensão Acidentária 

Art. 81 - À família do militar que falecer em conseqüência de acidente no 
desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do 
dever profissional é assegurada a pensão acidentária, nos tenmos da lei. 

Seção XI 
Da Assistência à Saúde 

Art. 82 - O Estado proporcionará ao militar assistência à saúde, nos tenmos 
da lei. 

§ 1 o - A assistência à saúde será prestada pelos órgãos de saúde da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ou através de outras 
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entidades, empresas ou profissionais, mediante convênio ou contrato. 

§ 2" - A prestação de assistência à saúde de dependente de militar será 
objeto de convênio especifico com os órgãos ou entidades responsáveis. 

Titulo IV 
Férias, Dispensa do Serviço, Licenças e Transito 

Capitulo I 
Férias 

Seção f 
Generalidades 

Art. 83 - Férias são afastamentos do serviço concedidos ao militar nas 
condições estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único -As férias são concedidas anualmente, e as férias-prêmio, 
por qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 84 - A competência para conceder férias anuais ou férias-prêmio será 
definida em resolução baixada pelo Comandante-Geral. 

Parágrafo único - As férias-prêmio poderão ser interrompidas por 
necessidade do serviço, devidamente motivada, ou a pedido do interessado. 

Seção 11 
Férias Anuais 

Art. 85 - O militar gozará, por ano, 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias 
remuneradas com o acréscimo de 1/3 (um terço) da remuneração mensal. 

Parágrafo único - O direito a férias anuais ocorrerá após o décimo primeiro 
mês de efetivo exercício ao do ingresso na Instituição Militar Estadual. 

Art. 86 - O militar só não gozará férias anuais quando ocorrer absoluta 
necessidade do serviço ou a sua interrupção, caso em que poderá gozá-las 
ou reiniciá-la oportunamente, esgotando-as até os 2 (dois) exercícios 
seguintes. 

Seção 111 
Férias-Prêmio 

Art. 87 - O militar tem direito a férias-prêmio, com duração de 3 (três) 
meses, adquirido a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo serviço público 
do Estado de Minas Gerais. 

§ 1" - No caso de transferência para a inatividade será admitida a 
conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, nos termos do inciso 11 
do artigo 31 da Constituição do Estado. 

§ 2" - Será devida ao cõnjuge e herdeiros necessários do militar, em caso 
de falecimento ocorrido quando na ativa, a remuneração correspondente aos 
períodos de férias-prêmio não gozadas a que ele tinha direito . 

Capitulo li 
Dispensa do Serviço 
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Art. 88- O militar terá direito a 8 (oito) dias de dispensa quando contrair 

núpcias ou ocorrer falecimento de pessoa da família, assim considerados os 
pais, padrasto ou madrasta, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos, 
enteados, irmãos, sogros e menor sob sua guarda. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo no caso de o 
militar ter sido criado pelos avôs. 

§ 2°- A dispensa do serviço não prejudica o gozo de férias. 
Capítulo 111 
Licenças 
Seção I 

Licença para Tratar de Interesse Particular 
Art. 89 - O militar poderá obter licença não remunerada, por até 3 (três) 

anos, para tratar de interesse particular quando: 
I - a concessão não contrariar o interesse do serviço; 
11 -tiver, pelo menos, 5 (cinco) anos de efetivo serviço. 
§ 1 • - O militar será submetido a inspeção de saúde ao entrar e retomar de 

licença para tratar de interesse particular. 
§ 2° - Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 5 (cinco) 

anos da anterior. 
§ 3° - A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do 

militar ou no interesse do serviço. 
Seção 11 

Licença para Candidatura a Cargo Eletivo 
Art. 90 - O militar com mais de 10 (dez) anos de serviço poderá solicitar 

licença para candidatar-se a cargo eletivo, observada a legislação eleitoral. 
Parágrafo único - O militar será agregado no período da licença, devendo 

apresentar-se à sua Unidade em até 8 (oito) dias após o pleito eleitoral, 
sujeitando-se à legislação penal militar e disciplinar se assim não proceder. 

Seção 111 
Licença para Tratamento da Própria Saúde 

Art. 91 - A licença para tratamento da própria saúde é concedida à vista do 
resultado de inspeção de saúde. 

Art. 92 - O militar que completar 2 (dois) anos continuados de licença para 
tratamento da própria saúde será submetido a nova inspeção médica e, se a 
Junta Militar de Saúde julgar necessária nova licença, terá declarada a sua 
incapacidade física definitiva, para os efeitos desta lei. 

§ 1°- O período será de 3 (três) anos se a causa da licença for decorrente 
do serviço. 

§ 2° - A incapacidade física definitiva poderá ser declarada antes dos 
prazos fixados pela Junta Militar de Saúde. 

Seção IV 
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Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Famrtia 

Art. 93 - Será concedida licença ao militar, até 30 (trinta) dias, por motivo 
de doença de seus pais, filhos, menor sob a sua guarda, cônjuge, 
companheiro ou companheira, desde que comprove ser indispensável a sua 
assistência pessoal e essa não possa ser prestada simultaneamente com o 
exercício de suas funções. 

§ 1°- A licença poderá ser prorrogada até 2 (duas) vezes por igual periodo. 
§ 2° - A competência para a primeira prorrogação é da autoridade 

imediatamente superior ao Comandante da unidade do militar e, para a 
segunda, do Comandante-Geral. 

Seção V 
Licença á Gestante, à Adotante e Licença-Paternidade 

Art. 94 -Será concedida licença à militar gestante, por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, nos termos da Constituição Federal. 

§ 1°- A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, 
salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2° - No caso de nascimento prematuro, a licença terá inicio a partir do 
parto. 

Art. 95 - No caso de natimorto, a militar terá licença remunerada de 30 
(trinta) dias a partir da data da ocorrência, finda a qual será submetida a-
exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exerci cio de suas funções. 

Art. 96 - No caso de aborto, a militar terá direito a 30 (trinta) dias de 
repouso remunerado. 

Art. 97 - A militar que adotar ou obtiver guarda judicial de criança com até 
um ano de idade serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada. 

Parágrafo único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com 
mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de licença será de 30 (trinta) dias. 

Art. 98 - Pelo nascimento do filho ou adoção de criança, o militar terá direito 
à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos. 

Capitulo IV 
Transito 

Art. 99 -Transito é o periodo de 20 (vinte) dias de afastamento do serviço, 
contados da data do desligamento do militar, cuja movimentação implique 
mudança de sede, destinando-se às providências necessárias à instalação 
de nova residência. 

Parágrafo único - Atendida a necessidade do serviço, a autoridade que 
realizar a movimentação, mediante ato motivado, poderá determinar a 
apresentação do militar no seu destino, adiando-se a entrada em transito . 

Art. 100 - Ao militar movimentado para unidade localizada na mesma sede 
será concedido afastamento do serviço por 3 (três) dias, para sua instalação, 
a partir do desligamento. 

~------------------------------_J 



Titulo V 
Contagem de Tempo de Serviço 

Capitulo I 
Generalidades 

36 

Art. 101 - A partir da data de admissão na Policia Militar ou no Corpo de 
Bombeiros Militar, na forma do artigo 37 desta lei, começa o militar a contar 
tempo de serviço. 

Art. 102- Na apuração do tempo de serviço do militar, entende-se por: 
I - tempo de efetivo exercício: espaço de tempo contado dia a dia entre a 

data de admissão na Instituição Militar Estadual e a data de exoneração ou 
demissão, transferência para a reserva ou reforma, deduzidos os períodos 
não computáveis, nos termos desta lei; 

11 - tempo de serviço: corresponde á soma do tempo de efetivo serviço e 
dos períodos a que se refere o artigo 105 desta lei, computados na forma de 
seus incisos I e li. 

Art. 103 - A contagem de tempo de serviço é realizada em procedimento 
administrativo interno. 

Parágrafo único -O número de dias será convertido em anos, considerados 
estes como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

Capitulo 11 
Tempo de Efetivo Serviço 

Art. 104 - São considerados de efetivo serviço os dias em que o militar 
estiver afastado por motivo de: 

I - férias anuais e prêmio e recesso escolar nas unidades de ensino 
profissional das !ME; 

11 - dispensa do serviço; 
111 - exercício de função de natureza militar, nos termos do artigo 6° desta 

lei; 
IV -licença: 
a) por acidente em serviço ou em decorrência dele, ou moléstia 

profissional; 
b) para tratamento da própria saúde até 90 (noventa) dias no decurso de 

um ano; 
c) por doença em pessoa da família até 30 (trinta) dias no decurso de um 

ano; 
d) para candidatar-se a cargo eletivo, nos termos da legislação eleitoral; 
e) paternidade; 
f) á gestante e ao adotante. 
V -trânsito e instalação. 

Capitulo 111 
Tempo de Serviço 
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Art. 1 05 - São computáveis como tempo de serviço: 
I - para efeito de transferência para a reserva e reforma: 
a) tempo de serviço público federal, estadual, municipal e o prestado às 

entidades autárquicas e fundações públicas; 
b) tempo de serviço em atividade vinculada ao regime geral da Previdência 

Social; 
11 - para efeito de adicionais por tempo de serviço, o tempo de serviço 

'público prestado à administração direta, autarquias e fundações públicas do 
Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Na contagem de tempo de serviço não é admitida a 
concomitância de perlodos. 

Art. 1 06 - Não são computáveis como tempo de serviço os perlodos de: 
I - licença para tratar de interesse particular; 
11 - ausência e o de deserção; 
111 - prisão provisória ou de cumprimento de pena restrttiva de liberdade, 

quando afastado de função ou encargo por decisão judicial; 
IV- privação de exercício de cargo, nos termos da lei; 
V - falta injustificada ao serviço; 
VI - suspensão do serviço. 

Tftulo VI 
Movimentação 

Capitulo I 
Principias Gerais 

Art. 107 - A movimentação do militar ocorre por: 
I - necessidade do serviço; 
11 -interesse próprio. 
§ 1° - A movimentação do militar, por necessidade do serviço, deverá 

fundamentar-se em fato concreto que justifique a conveniência da medida. 
§ 2° - A movimentação por interesse próprio se dará mediante requerimento 

motivado do interessado, devidamente instruido pelo Comandante ou 
Chefe, com os dados relativos ao pedido e a informação de que não ocorrerá 
prejulzo para o serviço e a disciplina. 

§ 3° - Se o motivo alegado para a movimentação relacionar-se com a 
própria saúde ou de pessoa de sua família, o requerente deverá instruir o 
pedido com laudo de Junta Militar de Saúde ou laudo médico, 
respectivamente. 

Art. 1 08 - Movimentação é a denominação genérica do ato administrativo 
que classifica, transfere, nomeia ou designa o militar, entendendo-se como: 

I - classificação a movimentação do militar promovido; 
11 -transferência a movimentação do militar de uma para outra Unidade; 
111 - nomeação a atribuição ao oficial de cargo de comando, direção ou 
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chefia de Unidade; 

IV - designação a movimentação do militar para: 
a) freqüentar curso ou fazer estágio; 
b) exercer função especificada no Quadro de Organização e Distribuição de 

Efetivo, no âmbito da Unidade; 
c) exercer encargo no Estado, no país ou no exterior. 
Art. 109 - Não constitui movimentação a designação do militar para encargo 

temporário ou cumulativo com o exercício de seu cargo. 
Art. 11 O - A movimentação do militar por necessidade do serviço, com 

mudança de sede, autoriza a movimentação de seu cônjuge, se militar 
estadual, por interesse próprio, no âmbito do Estado. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos casos de 
designação para freqüentar curso, fazer estágio ou cumprir encargo, com 
duração inferior a 6 (seis) meses. 

Capítulo li 
Competência 

Art. 111 - sao competentes para a movimentação do militar: 
I - o Governador do Estado, para: 
a) nomeação de Coronel para os cargos de Comandante-Geral, Chefe do 

Estado-Maior e Chefe do Gabinete Militar do Governador; 
b) designação para freqüentar curso, fazer estágio ou cumprir encargo, no 

exterior, com ônus para o Estado; 
11 - o Comandante-Geral, para classificação, transferência, nomeação e 

designação de oficial e praça; 
111 - o Comandante, Diretor ou Chefe, no âmbito da respectiva Unidade e 

das subordinadas, para transferência e designação de oficial e praça. 
Título VIl 

Promoções 
Capitulo I 

Principies Gerais 
Art. 112 - A promoção aos postos e graduações das Instituições Militares 

Estaduais é feita de forma a obter-se fluxo regular e equilibrado da carreira 
militar. 

Parágrafo único - A promoção é gradual, sucessiva e seletiva e visa ao 
preenchimento de vagas por militar habilitado para cargo superior. 

Art. 113 - As promoções serão feitas pelos critérios de antigüidade, 
merecimento, ato meritório, "post mortem" e invalidez. 

§ 1 • - A promoção por antigüidade é assegurada ao militar mais antigo de 
cada posto ou graduação, nos quadros respectivos, que satisfaça os 
requisitos estabelecidos. 

§ 2• - A promoção por merecimento é assegurada ao militar que, pelo 
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processo de avaliação e pontuação estabelecido em regulamento, tenha 
sido selecionado e classificado no Quadro de Acesso. 

§ 3• - A promoção por ato meritório é conferida ao militar em decorrência do 
reconhecimento em processo próprio da prática consciente e voluntária, com 
evidente risco de sua integridade física, de ato que demonstre coragem e 
desprendimento, ultrapassando as exigências legais de sua atuação. 

§ 4° - O militar da ativa que falecer em conseqüência do desempenho de 
atividade do cargo poderá ser promovido "post mortem", após apuração em 
sindicância regular ou inquérito. 

§ 5° - A promoção por invalidez é assegurada exclusivamente ao militar 
enquadrado nos casos dos incisos I e 11 do artigo 144, com base em 
sindicância regular ou inquérito. 

Art. 114 - A promoção por antigüidade e merecimento só alcança os 
militares incluidos no Quadro de Acesso, cumpridos os periodos de interstfcio 
e arregimentação. 

Parágrafo único - Quadro de Acesso é a relação de militares que 
preencham as condições para promoção, elaborada por Comissão de 
Promoção, de acordo com as vagas existentes. 

Art.115 - lnterstfcio é o tempo mínimo de efetivo serviço para a 
permanência do militar em posto ou graduação. 

Art. 116 -Arregimentação é o tempo liquido de prestação de efetivo serviço 
pelo militar em função correspondente á de seu grau hierárquico ou á de 
graus superiores, em unidades das Instituições Militares Estaduais, dentro da 
Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo. 

Parágrafo único - O tempo de serviço prestado pelo militar em cargo, 
emprego ou função pública civil temporários, em órgãos não integrantes das 
Instituições Militares Estaduais, nos termos do disposto no artigo 12 desta lei, 
não será computado como arregimentação. 

Art. 117 - As promoções serão feitas anualmente, no dia 25 de dezembro. 
Parágrafo único - Excepcionalmente, para atender a necessidade do 

serviço ou a circunstãncias especiais, as promoções poderão ser feitas em 
data diversa da prevista neste artigo. 

Art. 118 - Serão constituídas em cada lnstnuição Militar Estadual uma 
Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) e uma Comissão de Promoção de 
Praças (CPP), como órgãos consultivos, instrutivos e decisórios dos assuntos 
relacionados com a promoção de oficiais e de praças, exceto quanto á 
promoção por merecimento intelectual. 

§ 1 • - Cabe ás Comissões mencionadas neste artigo, observadas as 
disposições desta lei e do regulamento, avaliar os candidatos a promoção e 
preparar os Quadros de Acesso . 

§ 2• - É facultado ao militar candidato a promoção acompanhar os trabalhos 
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das Comissões de Promoção, com observância do respectivo regulamento. 

Art. 119 - Não será promovido por antigüidade ou merecimento, ainda que 
inclui do em Quadro de Acesso, o militar que estiver: 

I -cumprindo sentença penal condenatória, transitada em julgado; 
11 - em livramento condicional; 
111- durante a suspensão condicional da pena ou do processo; 
IV - em deserção; 
V - submetido a Conselho de Justificação, salvo se a pedido; 
VI - submetido a Procedimento Administrativo Disciplinar, salvo se a 

pedido; 
Vil - classificado no conceito "C"; 
VIII -denunciado por: 
a) prática de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo ou 

crimes hediondos, assim definidos em lei; 
b) crime doloso previsto no Capítulo I do Titulo I e nos Títulos 11, VI, IX, X e 

XI da Parte Especial do Código Penal; 
c) crime doloso previsto nos Títulos I e 11, nos Capítulos 11 e 111 do Titulo 111 e 

nos Títulos IV, V, Vil e VIII do Livro I, Parte Especial, do Código Penal Militar; 
d) crime doloso previsto no Livro 11 da Parte Especial do Código Penal 

Militar; 
IX - indiciado em inquérito, acusado de crime contra o património público ou 

privado e a administração pública ou militar; 
X - inapto no treinamento profissional; 
§ 1° - O militar que se encontrar nas situações dos incisos IV, VIII e IX 

deste artigo, que for absolvido em última instância por negativa de autoria ou 
inexistência do fato, será, a seu requerimento, promovido por antigüidade, 
com efeito retroativo, ou, se já figurava em Quadro de Acesso, por 
merecimento. 

§ 2° - As situações previstas no inciso 111 e nas alfneas "b" e "c" do inciso 
VIII deste artigo não se aplicam ao militar nos crimes contra a pessoa, 
quando decorrentes de ação policial legitima verificada em inquérito. 

§ 3° - Considera-se ação policial legítima o desempenho do militar, 
isoladamente ou em conjunto, em ocorrência policial ou de bombeiro, por 
determinação superior, solicitação de terceiros ou por iniciativa própria, desde 
que haja comprovada necessidade e se paute pelos parâmetros legais. 

§ 4° - O militar que se encontrar nas situações dos inciso V e VI deste 
artigo que for declarado justificado ou sem culpa será, a seu requerimento, 
promovido por antigüidade, com efeito retroativo, ou, se já figurava em 
Quadro de Acesso, por merecimento. 

Parágrafo único - Sendo do último posto e satisfeitos os requisitos deste 
artigo, terá os proventos calculados tomando-se como referência a 
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remuneração básica do seu próprio posto, esta acrescida de 1 O% (dez por 
cento). 

Capitulo 11 
Promoção de Oficial 

Art. 120 - A promoção de oficial é ato do Governador do Estado. 
Art. 121 -Para a promoção de oficial por antigüidade ou merecimento, será 

observado o seguinte: 
I -ao posto de Coronel, exclusivamente por merecimento; 
11 - ao posto de Tenente-Coronel e Major, três quartos por merecimento e 

um quarto por antigüidade; 
111- ao posto de Capitão e Primeiro-Tenente, dois terços por merecimento e 

um terço por antigüidade; 
IV - ao posto de Segundo-Tenente, exclusivamente por merecimento 

intelectual. 
Art. 122 - Constituem requisitos para a promoção por antigüidade ou 

merecimento: 
I - Curso Superior em Segurança Pública (CSSP) na PMMG ou 

curso/estágio equivalente na PMMG, ou equivalentes no CBMMG, para 
promoção a Tenente; 

11 - aprovação no Exame de Atualização Profissional (EAP), para a 
promoção a Capitão; 

111 - Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP) ou Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) na PMMG, ou equivalentes no CBMMG, 
para promoção a Major e Tenente-Coronel; 

IV- Curso de Especialização em gestão Estratégica em Segurança Pública 
(CEGESP) ou Curso Superior de Policia (CSP) na PMMG, ou equivalentes 
no CBMMG, para a promoção a Coronel; 

V- intersticio mfnimo no posto: 
a) Aspirante-a-Oficial, 6 (seis) meses; 
b) Segundo-Tenente, 1 (um) ano; 
c) Primeiro-Tenente, 2 (dois) anos; 
d) Capitão, 2 (dois) anos; 
e) Major, 2 (dois) anos; 
f) Tenente-Coronel, 1 (um) ano; 
VI - idoneidade moral; 
VIl - higidez física e mental; 
VIII -figurar na primeira metade do respectivo Quadro. 
Parágrafo único - Havendo vagas e interesse das IME e não existindo 

candidatos em número suficiente com interstfcio, os prazos estabelecidos no 
inciso V poderão ser reduzidos à metade . 

Art. 123- Para a promoç<'io por merecimento, deve o oficial ter ainda: 



I - boa conduta; 
11 - cultura profissional e geral; 
111 - reconhecida capacidade de comando e de administração; 
IV -desempenho profissional. 
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Parágrafo único - A aferiação dos requisitos previstos neste artigo será feita 
através da avaliação periódica dos oficiais, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 124 - A Comissão de Promoção de Oficiais será presidida pelo 
Comandante-Geral, que terá voto de qualidade, e composta por todos os 
oficiais do último posto da ativa das respectivas Instituições Militares 
Estaduais, com direito a um voto cada. 

Capitulo 111 
Promoção de Praça 

Art. 125 -A promoção de praça é ato do Comandante-Geral. 
Art. 126 - Constituem requisitos para a promoção: 
I - Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) na PMMG, ou equivalente 

no CBMMG, e aprovação em Exame de Habilitação Profissional, após 
conclusão do estágio probatório, para promoção à graduação de Cabo; 

· li -Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) na PMMG, ou equivalente 
no CBMMG, aprovação em Exame de Atualização Profissional em Segurança 
Pública e interstício de, no mínimo 1 (um) ano, na graduação de Cabo, para 
promoção à graduação de Terceiro-Sargento; 

111 - aprovação em Exame de Aptidão Profissional na PMMG, ou 
equivalente no CBMMG, e interstício de, no mínimo, 1 (um) ano na 
graduação de Terceiro-Sargento, para promoção a Segundo-Sargento; 

IV - Curso de Atualização em Segurança Pública (CASP) ou Curso de 
· Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) na PMMG, ou equivalente no CBMMG, 

e interstício de, no mínimo, 1 (um) ano na graduação de Segundo e Primeiro-
Sargento, para promoção, respectivamente, à graduação de Primeiro-
Sargento e Subtenente; 

V - idoneidade moral; 
VI - higidez física e mental. 
Parágrafo único - Os atuais Cabos e Soldados, para promoção à 

graduação de Terceiro-Sargento, deverão se submeter ao exame previsto no 
inciso li deste artigo desde que comprovem habilitação de ensino médio. 

Art. 127 - Para a promoção de praças por antigüidade ou merecimento, 
serão observadas as seguintes proporções: 

I - à graduação de Subtenente, exclusivamente por merecimento 
intelectual; 

11 - à graduação de Primeiro e Segundo-Sargento, três quartos por 
merecimento e um quarto por antigüidade; 

111- à graduação de Terceiro-Sargento e Cabo, dois terços por merecimento 

. 
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43 
e um terço por antigüidade; 

IV - à graduação de Soldado, exclusivamente por merecimento intelectual. 
Art. 128 - A Comissão de Promoção de Praças serà composta de oficiais 

superiores, sendo 7 (sete) membros efetivos e 3 (três) suplentes, designados 
pelo Comandante-Geral. 

§ 1° - O Comandante-Geral designará um oficial do último posto para 
Presidente da comissão, que terá voto de qualidade. 

§ 2° - Haverá subcomissões instrutivas nas unidades para avaliar e 
classificar, previamente, os candidatos a promoção. 

Art. 129 - O Poder Executivo baixará decreto regulamentando as 
promoções previstas neste Tftulo. 

Título VIII 
I natividade 
Capítulo I 

Generalidades 
Art. 130 - O militar passa à situação de inatividade: 
I - pela transferência para a reserva; 
11 - pela reforma. 
§ 1 o - A situação de inatividade ê declarada por ato do Comandante-Geral. 
§ 2° - !O de 60 (sessenta) anos a idade-limite para permanência na ativa e 

de 65 (sessenta e cinco) anos para integrar a reserva. 
§ 3° - Relativamente aos militares integrantes dos Quadros previstos no 

inciso I, alínea "b", e inciso 11, alínea "b" do art. 5° desta lei, a idade a que se 
refere o parágrafo anterior será acrescida de 5 (cinco) anos. 

Art. 131 - !O assegurado ao militar que requerer transferência para a reserva 
afastar-se da atividade, a partir da data do requerimento de seu tempo de 
serviço. 

Parágrafo único - O indeferimento do pedido importará a reposição do 
período de afastamento. 

Art. 132 - O afastamento está condicionado à transmissão do cargo 
exercido pelo militar. 

Parágrafo único - !O fixado em 15 (quinze) dias o prazo máximo de 
permanência no exercício do cargo de militar transferido para reserva ou 
reformado, sendo nulos os atos que praticar após esse prazo . 

Art. 133 - !O assegurado ao militar inativo renunciar à reserva remunerada 
ou á reforma com vistas a assumir cargo público efetivo. 

Art. 134 - A transferência para a inatividade interrompe toda e qualquer 
licença ou dispensa . 

Capítulo 11 
Transferência para a Reserva 

Art. 135 - A transferência do militar para a reserva se dará: 
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I- a pedido; 
11 - compulsoriamente; 
Art. 136 - A reserva pode ser remunerada ou não remunerada. 
Art. 137 - A transferência do militar para a reserva remunerada 

proporcional, à razão de tantas cotas de 1/30 (um trinta avos) da 
remuneração básica quantos forem os anos de serviço, ocorrerá: 

I - mediante requerimento do militar que contar, no mfnimo, 25 (vinte e 
cinco) anos de efetivo serviço; 

li - automaticamente, quando da diplomação em cargo eletivo, se contar 
mais de 10 (dez) anos de serviço. 

Art. 138 - O militar será compulsoriamente transferido para a reserva 
remunerada integral, quando: 

I - atingir a idade-limite prevista nos §§ 2° e 3° do artigo 130 desta lei; 
11 - completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço. 
Art. 139 - O militar que se encontrar em uma das situações previstas nos 

artigos 137 e 138 desta lei passará a pertencer ao quadro de militares da 
reserva, observado o limite de idade para permanência nele. 

Art. 140 - Será compulsoriamente transferido para a reserva não 
remunerada o militar que: 

I - a pedido, obtiver exoneração do serviço ativo; 
11 - ultrapassar dois anos de afastamento, contínuos ou não, em virtude de 

ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporários, 
não eletivos, inclusive da administração indireta; 

111- tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil permanentes; 
IV' filiar-se ou permanecer filiado a partido polftico ou não se apresentar no 

prazo fixado no parágrafo único do artigo 90 desta lei. 
Parágrafo único - O militar transferido para a reserva não remunerada 

continuará em gozo da carta-patente que lhe foi outorgada no serviço ativo, 
se oficial, ou receberá documento próprio de sua situação militar, se praça de 
acordo com a legislação do serviço militar. 

Art. 141 - O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o 
serviço ativo, pelo Governador do Estado, para emprego na preservação e 
restabelecimento da ordem pública, ameaçada por grave e iminente 
instabilidade social ou por calamidade de grandes proporções ou quando as 
Instituições Militares Estaduais estiverem empenhadas em campanha. 

§ 1 • - Cessados os motivos determinantes da convocação será o militar da 
reserva dispensado da mobilização. 

§ 2• - O militar da reserva que deixar de atender, no prazo estabelecido, à 
convocação terá suspenso o pagamento dos proventos e sujeitar-se-á às 
cominações legais pertinentes. 

Art. 142 - O disposto no § 2• do artigo anterior aplica-se ao militar da 
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reserva remunerada e reformado que deixar de atender convocação do 
comando da respectiva Instituição Militar Estadual para fins de 
recadastramento. 

Capítulo 111 
Reforma 

Art. 143- O militar será reformado quando: 
I- tiver declarada sua invalidez, nos termos do artigo 144 desta lei; 
11 - atingir idade-limite de permanência na reserva, na forma dos § 2• e 3• 

do artigo 130 desta lei; 
111- for condenado à reforma em decisão judicial transitada em julgado; 
IV - tiver a sua reforma determinada em decisão decorrente de 

procedimento administrativo desde que tenha, no minimo, 20 (vinte) anos de 
efetivo serviço; 

V - tiver declarada a sua incapacidade física definitiva após 2 (dois) anos 
de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de 
saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade for 
decorrente do serviço, caso em que esse prazo será de 3 (três) anos, 
observado o disposto no artigo 160 destas lei. 

Art. 144 - A reforma do militar por invalidez decorre de: 
I - acidente em serviço ou em decorrência dele; 
11 - moléstia profissional; 
111 - quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, hanseniase, leucemia, 
pênfigo foliáceo, paralisia, sfndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS -, 
nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, mal de Paget, hepatopatia grave ou outra doença que o 
incapacite para o exercfcio da função militar; 

IV - acidente ou doença, sem relação de causa e efeito com o serviço. 
§ 1• - Acidente em serviço é o evento danoso que tiver como causa 

mediata ou imediata o exercfcio das atribuições inerentes à função militar. 
§ 2° - Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não provocada pelo 

militar no exercfcio de suas atribuições. 
§ 3•- A prova do acidente será feita em sindicância regular. 
§ 4° - Moléstia profissional é aquela contrafda pelo militar em razão de 

constante e prolongada exposição a agentes agressores à sua saúde, 
existentes no ambiente ou na natureza do trabalho por ele desempenhado, 
rotineiramente, e pode manifestar-se de maneira multiforme, consoante 
agentes etiológicos especfficos . 

§ 5° - Considera-se inválido, para os efeitos desta lei, o militar total e 
permanentemente impossibilitado de exercer atividade laborativa, não 
podendo prover os meios de subsistência. 
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Art. 145 - O militar estável que, em inspeção de saúde, for declarado 

parcialmente incapaz para o serviço, de modo definitivo, será aproveitado em 
atividade compatível com a sua condição, mediante treinamento ou 
readaptação. 

§ 1° - Ao militar na situação deste artigo, serão asseguradas condições 
especiais de avaliação física, para fins de curso e promoção; 

§ 2° - Serão estabelecidos programas de tratamento de saúde específicos e 
individualizados para a reabilitação do militar. 

Art. 146 - O militar reformado por invalidez poderá retornar ao serviço ativo 
em caso de recuperação de sua higidez física e mental, atestada por Junta 
Militar de Saúde, até 5 (cinco) anos de sua reforma, se faltarem 6 (seis) ou 
mais anos de serviço para a sua transferência compulsória para a inatividade, 
obedecidos os requisitos legais. 

Art. 147 - É competência exclusiva de Junta Militar de Saúde emitir laudo 
de reforma por invalidez e incapacidade física definitiva. 

Título IX 
Agregação 

Art. 148 - Agregação é a situação temporária durante a qual o militar da 
ativa deixa de ocupar vaga no seu Quadro por motivo de: 

I - licença para tratar de interesse particular; 
11 - licença contínua, para tratamento da própria saúde, superior a 6 (seis) 

meses; 
111 - cumprimento de pena restritiva de liberdade, decorrente de sentença 

transitada em julgado, exceto quando estiver exercendo função ou encargo, 
mediante prévia autorização judicial; 

IV - posse em cargo, emprego ou função pública civil temporários, não 
eletivos, inclusive na administração indireta; 

V - condenação à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, 
cargo ou função, prevista no Código Penal Militar; 

VI - deserção, se oficial ou praça estável; 
VIl- extravio, nos termos do parágrafo único do artigo 42 desta lei; 
VIII- licença para candidatar-se a cargo eletivo, se contar mais de 10 (dez) 

anos de serviço. 
§ 1° - A agregação a que se refere o inciso 11 deste artigo é efetivada no 

primeiro dia após o transcurso do prazo nele estabelecido; 
§ 2° - Nos demais casos, a agregação é efetivada na data da publicação do 

ato que a motivar. 
Art. 149 - Cessada a causa determinante da sua agregação, reverterá o 

militar ao respectivo quadro e voltará a ocupar a vaga que lhe couber. 
§ 1 o - A reversão do Oficial desertor só se efetivará após a decisão da 

Justiça Militar no processo próprio. 
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§ 2° - A praça estável desertora, que se apresentar ou for capturada, 
reverterá ao respectivo Quadro e responderá a processo. 
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§ 3°- O militar agregado por motivo de deserção será excluído do Quadro 
ao atingir a idade-limite para permanência na ativa. 

Art. 150 - Será deduzido, para efeito de classificação de antigüidade no 
posto ou graduação, o período em que o militar tiver sido agregado nas 
hipóteses dos incisos I, 111, V, VI e VIII do artigo 148 desta lei. 

Art. 151 - O militar agregado fica sujeito ao ordenamento disciplinar 
concernente às suas relações com outros militares e autoridades civis. 

Titulo X 
Disposições Gerais e Transitórias 

Capitulo I 
Disposições Gerais 

Art. 152 - É assegurado ao militar o direito de requerer, representar ou 
recorrer, na forma da legislação própria. 

§ 1°- O direito a que se refere este artigo decai na esfera administrativa no 
prazo de 90 (noventa) dias, contado da publicação do ato ou do 
conhecimento do fato. 

§ 2° - O requerimento deverá ser despachado pela autoridade a que for 
dirigido, dentro do prazo estabelecido em lei ou regulamento, não podendo . 
exceder a 120 (cento e vinte) dias. 

§ 3° - O reexame de recurso que já tenha sido solucionado pela 
Administração depende de apresentação de fatos novos que pressuponham 
modificação da decisão anterior. 

§ 4° - Das decisões de competência originária do Comandante-Geral cabe 
recurso, sem efeito suspensivo, ao Governador do Estado. 

Art. 153 - O militar nomeado ou designado para cargo que envolva 
responsabilidade especifica pela realização de despesa pública, guarda de 
bens e valores, aquisição, guarda e distribuição de materiais, administração e 
fiscalização de obras, deverá apresentar, ao assumi-lo e ao deixá-lo, 
declaração de bens. 

Parágrafo único - A declaração de bens do ocupante de cargo de 
Comandante-Geral deve ser registrada em cartório de registro de utulos e 
documentos. 

Art. 154 - O militar reformado por alienação mental terá sua interdição 
judicial providenciada pelo Ministério Público, se os seus beneficiários, 
parentes ou responsáveis não a promoverem até 60 (sessenta) dias, 
contados do ato de reforma. 

§ 1°- Enquanto não ocorrer a designação judicial do curador e pelo prazo 
de 90 (noventa) dias da reforma, os proventos serão pagos aos seus 
beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade 
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e lhe dispensem tratamento humano e condigno. 

§ 2° - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, a Instituição Militar 
Estadual providenciará o depósito judicial dos proventos do militar, se não 
houver sido providenciada sua interdição judicial. 

Art. 155 - É vedada a consignação a favor de entidade particular na folha 
de pagamento do pessoal das Instituições Militares Estaduais. 

Parágrafo único - A consignação é permitida, por decisão do Comandante-
Geral, se houver interesse das Instituições Militares Estaduais e desde que 
expressamente autorizado pelo militar interessado, observado o disposto em 
legislação pertinente. 

a) a favor de entidade que congregue integrantes das Instituições Militares 
Estaduais e que se destine a promover intercãmbio social, assistencial, 
cultural, esportivo e de lazer entre os militares e sua famllias; 

b) a favor de entidade previdenciária, companhia de seguro e caixa de 
pecúlio; 

c) a favor de entidade que tenha vinculação legal com a Instituição Militar 
Estadual ou seja ligada a programa habitacional dirigido a militares estaduais. 

Art. 156 - O Oficial no exercício do cargo de Comandante-Geral, quando 
exonerado, ficará desobrigado de exercer cargo, encargo ou função nas 
Instituições Militares Estaduais, exceto em caso de mobilização geral. 

Capítulo 11 
Disposições Transitórias 

Art. 157 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer a equivalência 
dos cursos previstos nesta lei e os existentes até então na Policia Militar e no 
Corpo de Bombeiros Militar, para todos os fins. 

Art. 158 -Os militares dos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e 
de Especialistas (QOE) passam a integrar o Quadro de Oficiais Auxiliares 
(QOA), nas respectiva IME, com promoção até o posto de Capitão, cuja 
antigüidade será definida nos termos do artigo 21 desta lei. 

Parágrafo único - Os integrantes do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) 
poderão exercer atribuições do QOPM/QOBM, após treinamento específico. 

Art. 159 - Os militares do Quadro de Praças Especialistas (QPE) passam a 
integrar, na respectiva IME, o Quadro de Praças Auxiliares (QPA), ficando 
extintas as categorias atualmente previstas para o QPE. 

Parágrafo único - Os integrantes do Quadro de Praças Auxiliares (QPA) 
poderão exercer atribuições do QPPM/QPBM, após treinamento especifico. 

Art. 160 - Fica extinto o Quadro de Oficiais Capelães (QOC), a partir da 
vigência desta lei, ficando assegurados os direitos de seus atuais integrantes. 

Art. 161 - As categorias previstas para o Quadro de Oficiais de Saúde 
(QOS) ficam extintas a partir da vigência desta lei, devendo a antigüidade dos 
oficiais integrantes do Quadro, com promoção até o posto de Major, ser 
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definida de acordo com o artigo 21 desta lei. 

Art. 162- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 163 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei n• 

5.301, de 16 de outubro de 1989, e a Lei Delegada n• 37, de 13 de janeiro de 
1989, e suas alterações posteriores, o artigo 7° da Lei n• 11.432, de 19 de 
abril de 1994, e o artigo 11 da Lei Delegada n• 39, de 3 de abril de 1998." 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192 ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 204/2001* 

Belo Horizonte, 25 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
n• 14.819, que dá nova redação ao artigo 4° da Lei n• 12.989, de 30 de julho 
de 1998, que altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n• 14.819, que dá nova redação ao artigo 
4° da Lei n• 12.989, de 30 de julho de 1998, que altera dispositivos da Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1g75, vejo-me no dever de opor-lhe veto total 
pelas razões adiante expostas. 

A Proposição autoriza o Poder Executivo a conceder às cooperativas o 
parcelamento, até cem parcelas mensais, do crédito formalizado até 31 e 
dezembro de 2000, com anistia de multas de mora, de revalidação, isoladas 
e dos juros moratórios incidentes sobre o referido crédito tributário. 

Assim dispondo, a Proposição não se recomenda para sanção. Primeiro, 
porque o parcelamento privilegia determinada categoria de contribuinte, 
gerando desigualdade que deve ser evitada (CF, art. 5°). Segundo, porque a 
Proposição confere à anistia tratamento despido de caráter geral, em 
desacordo com a regra do artigo 181 do Código Tributário Nacional. Terceiro, 
porque a renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exerclcio de inicio de sua vigência, 
requisito exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 5°, 11, e art. 14) e 
que deixou de ser demonstrado. 
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Essas são as razões de ordem legal pelas quais oponho veto total à 

Proposição de Lei n° 14.819, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, 
para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• • Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM W 205/2001* 
Belo Horizonte, 27 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
n° 14.835, que acrescenta os§§ 18 e 19 ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

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

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

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

Em cumprimento da norma do artigo 70 da Constituição do Estado, a 
Egrégia Assembléia Legislativa me envia, para que eu a sancione, a 
Proposição de Lei no 14.835, que "acrescenta os§§ 18 e 19 ao art. 12 da Lei 
n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências". 

De seu exame, todavia, me vem a convicção de que não devo fazê-lo, 
porquanto, a despeito do alto propósito da autora do projeto de lei que lhe 
deu origem, ela é, a um só tempo, inconstitucional e contrária ao interesse 
público. 

De fato, ao autorizar concessão de isenção do ICMS nos casos que 
especifica (§ 18 proposto), ela vai de encontro ao preceito estabelecido na 
Constituição da República, segundo o qual isenção do ICMS é matéria de lei 
complementar (art. 155, § 2°, XII, g), pelo que não pode ser tratada em lei 
ordinária. 

Além disso, a forma de compensação da perda tributária sugerida no § 19 a 
ser acrescentado ao artigo 12 da Lei 6.763/75 é totalmente insuficiente para o 
que se pretende, o que, evidentemente, contraria o interesse público. 

Por essas razões, deixo de sancionar a Proposição de Lei n° 14.835, que 
devolvo à Egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 



z 
i3 

o 

~-

51 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-A Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 206/2001* 
Belo Horizonte, 25 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constttuição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
n• 14.836, que dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural 
mineiro e dá outras providências. 

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

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

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

Vem a mim, para que eu a sancione, a Proposição de Lei n• 14.836, que 
"dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá 
outras providências". 

De seu exame, entretanto, me vem a convicção de que devo, por razão de 
interesse público, vetar seu artigo 3°, segundo o qual fica o quadro "Princípio 
de Minas", de autoria do pintor Elie Layon, "reconhecido como representativo 
da fundação do Estado de Minas Gerais e como obra integrante do 
patrimônio artístico, histórico e cultural mineiro". 
~ que, embora reconheça o inestimável valor da obra mencionada e o de 

seu autor, segundo parecer da Secretaria de Estado da Cultura, a medida 
constituiria discriminação injustificável, uma vez que existem várias outras 
telas também de grande valor erepresentativas da fundação do Estado de 
Minas Gerais. Nem por isso, todavia, ficará tal obra excluída do patrimônio 
cultural mineiro, em virtude do que estabelece o artigo 208 da Constituição do 
Estado. 

Por esse motivo, excluo da sanção o artigo 3" da Proposição de Lei n• 
14.836, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado." 
- A Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 207/2001* 
Belo Horizonte, 25 de julho de 2001. 
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Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
n• 14.818, que dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito do 
conteúdo das decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou judiciais 
sobre os feitos relativos a infrações às leis de trânsito e dà outras 
providências. 

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

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

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

Vem a mim, para receber sanção, a Proposição de Lei n• 14.818, que 
"dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito do conteúdo das 
decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou judiciais sobre os 
feitos relativos a infrações às leis de trânsito e dá outras providências". 

É de meu dever, entretanto, negar-lhe assentimento, por considerá-la 
inconstitucional, uma vez que dispõe sobre fiscalização de trânsito, o que é 
da competência legislativa da União (art. 22, XI, da Constituição da 
República), que já a exerceu por meio da Lei n• 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (CTB, art. 5°), e impõe norma ao Poder Judiciário, que não é 
subordinado aos outros Poderes, segundo estabelece o artigo 6° da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Por esse motivo, veto totalmente a Proposição de Lei n• 14.818, que 
devolvo á egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- A Comissão Especial. 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 208/2001* 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total á Proposição de Lei 
n• 14.827, que dispõe sobre os custos de análise de pedidos de 
licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado. 

Para apreciação desse egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em 
anexo, as razões do veto. 
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 
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A fim de que a sancione, é-me enviada a Proposição de Lei n• 14.827, que 
"dispõe sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da 
atividade de suinocultura no Estado". 

Considero-a, porém, contrária ao interesse público, pelo que deixo de fazê-
lo, como me faculta o artigo 70, 11, da Constituição do Estado. 

Na verdade, a redução de cinqüenta por cento (50%) dos valores de 
indenização dos custos de análise de pedido de licenciamento ambiental para 
o exercfcio da atividade de suinocultura, como dispõe o artigo 1" da 
proposição, tem dois inconvenientes graves: um, é que cria encargo 
financeiro para o Estado, já que o pagamento feito pelo interessado é apenas 
de indenização pela despesa com a análise do pedido; o outro, é que 
estabelece disparidade de tratamento com relação às demais atividades que 
também dependem de licença ambiental para seu exercício, o que não se 
justifica. 

Por isso, deixo de sancionar a Proposição de Lei n• 14.827, que devolvo à 
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-A Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 209/2001* 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
n• 14.838, que altera dispositivos da Lei n• 10.366, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais - IPSM. 

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

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

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

Do exame que fiz da Proposição de Lei n• 14.838, que "altera dispositivos 
da Lei n• 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Instituto de 

~------------------------------_J 
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Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM", 
veio-me a convicção de que devo vetar o § 4° do artigo 5° da lei alterada, 
com a redação que lhe dá o artigo 2° da proposição de lei, o que faço por 
motivo de ordem constitucional. 

É que tal parágrafo, incluído no projeto de lei original por emenda do Poder 
Legislativo, acrescenta ao referido dispositivo a expressão "computando-se 
esse tempo para todos os efeitos legais". 

Ocorre que a norma acrescentada é de natureza estatutária e não 
previdencial, o que a torna, além de deslocada, em desacordo com o que 
estabelece a Constituição do Estado, segundo a qual essa matéria - estatuto 
dos militares- deve ser tratada em lei complementar (art. 65, § 2°, 111). 

Eis por que, e em cumprimento da regra do artigo 70, § 4°, da Constituição 
do Estado, deixo de sancionar o § 4° do artigo 5°, constante no artigo 2° da 
Proposição de Lei de n° 14.838, que devolvo á egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-A Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 210/2001* 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei 
n° 14.840, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da 
Educação e dá outras providências. 

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

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

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

Ao considerar a Proposição de Lei n° 14.840, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências, vejo-me no dever de excluir da sanção o artigo 15, originário de 
emenda parlamentar, que "assegura ao servidor designado para o exercício 
de função pública, nos contratos administrativos celebrados pelo Estado para 
esse fim, o direito de recebimento das parcelas remuneratórias 
correspondentes ás férias anuais e ao décimo terceiro salário" e o faço pelas 
mesmas razões do veto que opus ao artigo 3° da Proposição de Lei n° 
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14.069, convertida na Lei n• 13.215, de 25 de maio de 1999, de cujo texto 
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"o dispositivo, se aceito, viria estabelecer um tratamento incompatível com 
a própria natureza e o conteúdo do contrato de direito administrativo, que, 
nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado, regulamentado pelo 
artigo 11 da Lei n• 10.254, de 20 de julho de 1990, é celebrado em caráter 
precário, por prazo determinado, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, sem que o contratado seja considerado 
servidor público, inexistindo, assim, qualquer vinculo empregatício a ensejar 
a concessao de vantagens". 

Assim, com a exclusão do seu artigo 15, devolvo ao reexame da egrégia 
Assembléia Legislativa a Proposição de Lei n• 14.840. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- A Comissao Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N• 211/2001* 
Belo Horizonte, 13 de julho de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, 
inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
Complementar n• 67, que altera dispositivos da Lei Complementar n• 34, de 
12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério 
Público do Estado, e dá outras providências. 

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

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

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

Estou recebendo, para sancionar, a Proposição de Lei Complementar n• 
67, que "altera dispositivos da Lei Complementar n• 34, de 12 de setembro 
de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, e 
dá outras providências". 

Ao examiná-la, porém, vejo que dispositivos seus não podem ser 
homologados, por razões de ordem constitucional e de interesse público . 

Assim é que o inciso XIV no artigo 67 autoriza o Ministério Público a 
"consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço 
de relevãncia pública", atribuição que contraria o disposto no inciso XII do 
artigo 5• da Constituição Federal, que garante a privacidade das pessoas 
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(art. 5° inciso X). No sistema constitucional vigente somente o Poder 
Judiciário, no exercício de suas funções judicantes, pode determinar medidas 
de acesso a dados respeitantes á vida pessoal. Por essa razão tenho que 
opor veto a esse dispositivo. 

De igual modo, excluo da sanção o inciso 11 do artigo 119, que estabelece 
como vantagem do membro do Ministério Público, simplesmente, "auxilio-
moradia", modificando-se o quanto hoje preceituado e que, na forma da 
legislação vigente, determina a quem se confere tal gratificação, o percentual 
e o fundamento. A proposição, diversamente, deixa em aberto o titular do 
direito a tal gratificação, o seu quanto e o seu fundamento, pelo que contraria, 
flagrantemente, normas de contabilidade e finanças administrativas e 
afrontando o interesse público, pelo que é rejiciendo. 

Relativamente ao artigo 127, ao conceder férias-prêmio ao membro do 
Ministério Público após "cinco anos de exerclcio no serviço público", a 
Proposição de Lei Complementar contraria o disposto no artigo 31, 11, da 
Constituição do Estado, segundo a qual as férias-prêmio são devidas pelo 
exercício efetivo do "serviço público do Estado de Minas Gerais", não no 
serviço público em geral. 

Por fim, o artigo 147 atribui ao próprio Ministério Público o pagamento de 
pensão devida a beneficiário de membro da instituição, para compensação 
pelo órgão próprio, o que não se compõe com o quanto prescrito e vigente 
para o sistema previdenciário estadual, devendo aquela pensão ser paga 
diretamente pela entidade previdenciária do Estado. 

Por esses motivos, oponho veto ao inciso XIV do artigo 67, o inciso 11 do 
artigo 119, ao artigo 127 e ao artigo 147 da Proposição de Lei Complementar 
n° 67, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de 2001. 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- A Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFICIOS 
Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil (4), em 

atenção ao Requerimento n• 2.328/2001, do Deputado Bené Guedes, 
informando que o assunto objeto desse requerimento foi enviado à Secretaria 
da Justiça, para exame; em atenção ao Requerimento n• 1.943/2001, do 
Deputado Geraldo Rezende, encaminhando cópia de informação prestada 
pelo DER-MG; em atenção ao Requerimento n• 1.993/2001, do Deputado 
Geraldo Rezende, encaminhando cópia de informação prestada pela 
Secretaria de Transportes; em atenção ao Requerimento n• 2.333/2001, do 
Deputado Geraldo Rezende, informando que o assunto objeto desse 
requerimento foi enviado à Secretaria de Administração, para exame. 
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Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública (4), 

em atenção ao Requerimento n• 2.164/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, informando não ter havido transgressão disciplinar por policial civil 
no caso apresentado pelo Sr. Jorge Miguel Teodoro; em atenção ao 
Requerimento n• 2.308/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
encaminhando documentação com as infonmações solicitadas; em atenção 
ao Requerimento n• 2.367/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
esclarecendo que, segundo informações do Diretor da Casa de Detenção 
Antônio Dutra Ladeira, as denúncias citadas nesse requerimento carecem de 
veracidade; em atenção ao Requerimento n• 2.302/2001, do Deputado João 
Batista de Oliveira, informando que, tão logo sejam formados novos 
aspirantes a cargo na ACADEPOL, se terá condição de examinar a 
solicitação contida nesse requerimento. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
justificando, por meio de parecer jurídico, o não-atendimento de solicitação, 
formulada pelo Deputado Rogério Correia, de fornecimento da relação dos 
policiais civis lotados nessa Secretaria. 

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário de Meio Ambiente, 
encaminhando, em atenção aos Requerimentos n•s 2.238 e 2.239/2001, da 
Comissão de Meio Ambiente, documento da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM -, em que se infonma que este órgão emitiu parecer pelo 
indeferimento do pedido de licenciamento ambiental da empresa SOEICOM 
para ampliação de suas atividades em Lagoa Santa. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração (2), 
comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, 
relativo ao Projeto de Lei n• 443/99 (autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Belo Horizonte o Parque Estadual da Baleia), que o assunto foi 
encaminhado ao exame da Secretaria de Governo e Assuntos Municipais e à 
Procuradoria-Geral do Estado (- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 443/99. ); e 
encaminhando manifestação da Superintendência Central de Pessoal 
contrária ao atendimento do Requerimento n• 2.320/2001, da Comissão de 
Administração Pública (regulamentação da Lei n• 10.618, de 14/1/92). 

Do Sr. Campos Machado, Deputado á Assembléia Legislativa de São 
Paulo, encaminhando cópia do Projeto de Lei n• 392/2001, de sua autoria, 
que dispõe sobre regulamentação, registro e fiscalização de "flats" e apart-
hotéis. 

Da Càmara Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando síntese e relatório 
final dos trabalhos da CP! da Educação. (-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n• 2.215/2001, do 
Deputado Paulo Piau. 
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Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, prestando 

informações relativas a pedido contido no Requerimento n• 2.292, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Do Sr. José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa Oficial do 
Estado, encaminhando a relação das pessoas jurídicas devedoras da 
Imprensa Oficial em virtude de publicações no "Minas Gerais", em atenção a 
pedido do Deputado Sargento Rodrigues contido no Requerimento n• 
1.948/2001. 

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, prestando informações 
relativas a pedido contido no Requerimento n• 1.876/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG (3), 
prestando informações relativas a pedidos contidos nos Requerimentos n•s 
1.497/2000, 2.248 e 2.370/2001, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, em 
atenção ao Requerimento n• 2.320/2001, da Comissão de Administração 
Pública, prestando informações a respeito da Lei n• 10.618, de 1992. 

Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da 
CODEVASF, encaminhando cópia de convênio firmado com a 
RURALMINAS. (-Á Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 
74 da Constituição Estadual, ele o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. José Antonio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança Pública, 
comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.260/2001, do Deputado 
Pinduca Ferreira (aumento do efetivo policial militar em serviço no Municfpio 
de Betim), que o assunto foi encaminhado ao Chefe do Estado-Maior da 
PMMG. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de recursos 
para o Fundo Estadual de Assistência Social. (-A Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Dominic Toupin, Secretário Executivo da Conferência Parlamentar 
das Américas, encaminhando cópias das atas das reuniões do Comitê 
Executivo da Conferência Parlamentar das Américas e da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas. (-Á Comissão de Turismo.) 

Dos associados da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga, 
solicitando maior atenção dos parlamentares à situação por que passa a 
produção agrícola no Estado. (-Á Comissão de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando da liberação de 
recursos destinados à Secretaria da Educação. (- Á Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 
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Da Sra. Elizabeth Regina dos S. Fragoso, Coordenadora Substituta de 

Celebração e Cadastro, encaminhando cópia de documentação referente ao 
Convênio n• 1.278/99. (-A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins 
do art. 7 4 da Constituição Estadual, ele o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Djalmir de Paula Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento (4), comunicando a liberação de recursos de convênios com o 
Sindicato Rural de lraí de Minas, o Sindicato Rural de Perdizes, a Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando e o Sindicato dos Produtores Rurais de 
Bambu f. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Fernando Pedro da Silva, Diretor-Presidente da C/Arte, solicitando 
seja feita designação de funcionário da Casa para acompanhar o 
levantamento de obras de arte que integram a ornamentação em diversos 
órgãos dos Poderes do Estado. 

Do Sr. Marco Maciel Garcia de Carvalho, Presidente da Federação Mineira 
de Taekwondo, apoiando a aprovação do Projeto de Lei n• 1.411/2001. 

Da Sra. Vera Lúcia Pimenta de Pádua, Técnica Educacional, solicitando 
desta Casa atenção a divergências e injustiças ocorridas, quando do 
provimento de cargos, na aplicação da Lei n• 9.436, de 1986. (-A Comissão 
de Administração Pública.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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 Resolução n• 1.629/2001 

- O Projeto de Resolução n• 1.629/2001 foi publicado na edição de 
2/8/2001. 

PROJETO DE LEI N° 1.630/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Canápolis, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Canápolis- 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, 3 de julho de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São relevantes os serviços prestados pelas APAEs, 
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notadamente no interior. Sem orçamento fixo, dependem de subvenções, 
de promoções de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Canápolis permitirá que a 
entidade desenvolva projetos maiores. Assim sendo, conto com o 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, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.631/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Taguatinga, com sede no 

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

Taguatinga, com sede no Municlpio de Santa Bárbara. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2001. 
Ivo José 
Justificação: A Associação Atlética Taguatinga é uma entidade civil sem 

fins lucrativos, tem como finalidade promover o desporto e a recreação. 
Assim, julgamos procedente que esta Casa acolha a justa reivindicação da 

entidade. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.632/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Pião, com sede no 

Município de Santa Rita de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do Pião, 

com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 
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 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Centro Comunitário do Pião, com sede no Municlpio de 

Santa Rita de Caldas, fundado em setembro de 1991, é sociedade civil de 
caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo 
conjugar esforços para o desenvolvimento de sua comunidade local, 
buscando conferir-lhe maior representatividade, promovendo melhorias na 
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A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei para ser 
declarada de utilidade pública, pelo que faz jus ao titulo proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.633/2001 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo Operário - CCCO 

-, com sede no Municlpio de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo 

Operário- CCCO -, com sede no Municlpio de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2001. 
lrani Barbosa 
Justificação: A entidade em eplgrafe presta relevantes serviços à 

comunidade, notadamente no campo assistencial. Sendo declarada de 
utilidade pública, terá maior facilidade para desenvolver seu trabalho. Conto 
com o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto, por considerar 
que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em 
vigor. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.634/2001 
Institui a polltica estadual de prevenção e atenção integral à saúde da 

pessoa portadora de diabetes e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O poder público prestará atenção integral à pessoa portadora de 

diabetes em todas as suas formas, assim como aos problemas de saúde a 
ele relacionados. tendo como diretrizes: 

I - a universalidade, a integralidade, a eqüidade, a descentralização e a 
participação da sociedade na definição e no controle das ações e dos 
serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual e do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e suas leis 
reguladoras; 

11 - ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da saúde e 
qualidade de vida, na multidisciplinaridade e no trabalho intersetorial em 
equipe; 
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111 -o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, avaliação 

e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à participação da 
sociedade; 

IV - o apoio ao desenvolvimento cientifico e tecnológico voltado para o 
enfrentamento e controle do diabetes e dos problemas a ele relacionados, e 
seus determinantes, assim como para a formação permanente dos 
trabalhadores da rede de serviços de saúde; 

V - o direito às medicações e aos instrumentos e materiais de auto-
aplicação e autocontrole, visando a maior autonomia possfvel por parte do 
usuário. 

Art. 2• - As ações programáticas referentes ao diabetes, em todas as suas 
formas, assim como aos demais fatores de risco ou problemas de saúde a 
ele relacionados, serão definidas em norma técnica a ser elaborada por 
Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, 
garantida a participação de entidades de usuários, universidades públicas, 
representantes da sociedade civil e profissionais ligados à questão. 

§ 1 • - O Grupo de Trabalho previsto no "caput" deste artigo será 
previamente apresentado ao Conselho Estadual de Saúde. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Saúde garantirá ao Grupo de Trabalho o 
apoio técnico e material que se fizer necessário. 

§ 3°- O Grupo de Trabalho terá como principio o respeito às peculiaridades 
e especificidades regionais e locais e aos respectivos Planos Municipais e 
Regionais de Saúde, sendo o resultado de seu trabalho um instrumento 
técnico orientador fundado nos princípios enumerados nesta lei. 

§ 4° - O Grupo de Trabalho terá prazo de cento e oitenta dias após sua 
constituição para apresentar proposta de norma técnica que estabeleça 
diretrizes para uma política de prevenção e atenção à saúde da pessoa 
portadora de diabetes. 

§ s• - A proposta de que trata o § 4° será apreciada em audiência pública, 
previamente convocada para este fim, e aprovada pelo Conselho Estadual de 
Saúde. 

Art. 3° - O poder público garantirá o fornecimento de medicamentos, 
insumos, materiais de autocontrole e auto-aplicação de medicações, além de 
outros procedimentos necessários à atenção integral à pessoa portadora de 
diabetes. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a diminuir ou isentar de 
impostos e taxas, no ãmbito de suas atribuições, medicamentos, materiais e 
insumos destinados ao enfrentamento e controle do diabetes em todas as 
suas formas. 

Art. s• - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
noventa dias. 
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Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, julho de 2001. 
José Milton 
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Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de estabelecer uma política 
de prevenção e atenção integral á saúde da pessoa portadora de diabetes, 
visando ao desenvolvimento de ações e de serviços, pelo SUS, destinados à 
população em geral, além de ações de tratamento e reabilitação. 

Estudos populacionais recentes estimam que cerca de 10% da população 
mineira tenham diabetes, nas suas várias formas, e, destes, cerca de 1 O% 
utilizam (ou deveriam utilizar) reposição de insulina. A gravidade deste 
quadro fica evidente pela perda de 12,7 anos de vida produtiva para os 
homens e 11 ,3 anos para as mulheres. 

Do mesmo modo, complicações, muitas vezes fatais, promovidas pela 
desassistência, têm custo incalculável, que em boa medida pode ser 
suprimido por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 

Há uma forte organização por parte dos usuários, que dá base social e 
política para a implantação das medidas aqui propostas. 

Dada a gravidade da situação, apresentamos o presente projeto para 
apreciação dos Srs. Deputados. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.388/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 

apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à conclusão das obras da ponte 
Rodoviária do Alencastro, sobre o rio Paranaíba. (- A Comissão de 
Transporte.) 

N° 2.389/2001, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas a que envie 
a esta Casa relação dos contratos de consultoria firmados pelas Secretarias 
da Casa Civil, do Planejamento, da Fazenda e da Educação. 

N° 2.390/2001, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas a que envie 
a esta Casa relação de todas as viagens ao exterior realizadas às custas do 
Estado no período de 1994 a 1998. (- Distribuidos à Mesa da Assembléia.) 

N° 2.391/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Soldado PM Geraldo 
Fernandes Parreira. 

N° 2.392/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Gerson de Britto M . 
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Boson, ex-Reitor da UEMG. (-À Comissão de Educação.) 

N° 2.393/2001, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a 
que se providenciem o patrolamento e o encascalhamento das estradas 
vicinais dos municfpios do vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 2.394/2001, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente 
da CEMfG com vistas a que se acelere o processo de eletrificação rural do 
vaie do Jequitinhonha. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.395/2001, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do 
Trabalho com vistas a se incrementar o programa da frente de trabalho em 
prol do vale do Jequitinhonha. (-A Comissao do Trabalho.) 

N° 2.396/2001, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de 
Obras Públicas e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a se viabilizarem 
obras de canalização de esgotos nos municfpios do vale do Jequitinhonha. (-
À Comissão de Saúde.) 

2.397/2001, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Agricultura com vistas a que as empresas exploradoras de plantações de 
eucaliptos no vale do Jequitinhonha ofereçam condições de reassentamento 
aos lavradores locais. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.398/2001, do Deputado Hely Tarqüfnio, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se providencie a 
regulamentação da Lei n• 13.867. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas a que envie a justificação para seu pedido 
de licença no período de 31/7/2001 a 10/9/2001 e solicitando à Mesa da 
Assembléia que não seja apresentado projeto de resolução concedendo tal 
licença antes do envio da justificação solicitada. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Miguel Martini, solicitando não seja apreciado requerimento 
que solicite regime de urgência para a tramitação do Projeto de Resolução n• 
1.629/2001. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Sávio 
Souza Cruz e outros, Márcio Kangussu, Durval Angelo, Ambrósio Pinto, João 
Batista de Oliveira e Antônio Andrade. 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
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PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre o ingresso nas universidades públicas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° -As universidades públicas do Estado de Minas Gerais reservarão 
99% (noventa e nove por cento) das vagas dos seus cursos a estudantes que 
tenham concluído curso de ensino médio ou equivalente no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias a partir de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2001. 
Pinduca Ferreira 
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por objetivo garantir 

aos mineiros o direito ao curso superior nas universidades públicas 
estaduais. O número de vagas nas universidades públicas de Minas Gerais é 
insuficiente para a demanda estudantil existente em nosso Estado. 
Agravando a situação, milhares de estudantes de todo o Brasil prestam 
vestibular para as faculdades públicas estaduais, podendo então vir a 
prejudicar a seqüência estudantil dos estudantes que aqui estudaram e 
conclulram o ensino médio. 

Em outros Estados da Federação, existem orientações para a preservação 
das vagas universitárias para os estudantes locais. Em São Paulo, está em. 
tramitação o Projeto de Lei n° 703/2000, de autoria do Deputado paulista 
Alberto Turco Louco Hiar, que tem por objetivo garantir 98% das vagas das 
universidades públicas daquele Estado aos estudantes que nele concluíram o 
ensino médio. 

Diante dos fatos e argumentos expostos, nos compete adequar, proteger e 
privilegiar os estudantes que aqui realizam seus estudos, pois estes já estão 
contribuindo para o nosso progresso e qualidade de vida e, em sua grande 
maioria, aqui permanecerão após a conclusão de seus cursos, retomando e 
justificando o investimento que lhes foi concedido. 

Pelos motivos expostos e pelo alcance social de nossa proposta, 
certamente estamos atendendo aos legitimas anseios dos estudantes 
mineiros e esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares para 
aprovação desta proposição. 

- Semelhante proposição, apresentada anteriormente pelo Deputado Dimas 
Rodrigues, foi considerada inconstitucional pelo Plenário. 

PROJETO DE LEI 
Define diretrizes para polftica de prevenção integral à saúde da pessoa 

portadora de diabetes e de hipertensão arterial, no âmbito do Sistema Único 
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de Saúde - SUS - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Sistema Único de Saúde - SUS - prestará atenção integral à 

pessoa portadora de diabetes em todas as suas formas e à pessoa 
hipertensa, assim como dos problemas de saúde a eles relacionados, tendo 
como diretrizes: 

I - a universalidade, a integralidade, a eqüidade, a descentralização e a 
participação da sociedade na definição e no controle das ações e dos 
serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal e das Leis n°s 7.134, 
de 4 de julho de 1996, e 7.031, de 12 de janeiro de 1996; 

li - a ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da saúde e 
qualidade de vida, na multidisciplinaridade e no trabalho intersetorial em 
equipe; 

111 - o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, avaliação e 
controle por parte dos serviços de saúde, abertos à participação da 
sociedade; 

IV - o apoio ao desenvolvimento cientifico e tecnológico voltado para o 
enfrentamento e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à 
participação da sociedade; 

V - o direito à medicação e aos instrumentos e materiais de auto-aplicação 
e autocontrole, visando a maior autonomia posslvel por parte do usuário. 

Art. 2° -As ações programáticas referentes ao diabetes, em todas as suas 
formas, e à hipertensão, assim como aos demais fatores de risco ou 
problemas de saúde a eles relacionados, serão definidas em norma técnica a 
ser elaborada por grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Estadual de 
Saúde, garantida a participação de entidades de usuários, universidades 
públicas, representantes da sociedade civil e profissionais ligados à questão. 

§ 1°- O grupo de trabalho previsto no "caput" deste artigo será previamente 
apresentado ao Conselho Estadual de Saúde. 

§ 2° - A Secretaria Estadual de Saúde garantirá ao grupo de trabalho o 
apoio técnico e material que se fizer necessário. 

§ 3° - O grupo de trabalho terá como princípio o respeito às peculiaridades 
e especificidade de cada comunidade e aos respectivos Planos Regionais de 
Saúde, sendo o resultado de seu trabalho um instrumento técnico orientador 
fundado nos princípios elencados nesta lei. 

§ 4° - O grupo de trabalho te"rá prazo de cento e oitenta dias, após a sua 
constituição, para apresentar proposta de norma técnica que estabeleça 
diretrizes para uma política de prevenção e atenção à saúde da pessoa 
portadora de diabetes e da pessoa hipertensa. 

§ 5° -A proposta de que trata o § 4° será apreciada em audiência pública, 
previamente convocada para este fim, e aprovada pelo Conselho Estadual de 
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67 
Saúde. 

Art. 3° - A direção do SUS estadual garantirá o fornecimento universal de 
medicações, além de outros procedimentos necessários à atenção integral à 
pessoa portadora de diabetes e à pessoa hipertensa. 

Art. 4° -As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de recursos orçamentários próprios do SUS. 

Art. 5° - O Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias e nomeará o 
grupo de trabalho trinta dias após a publicação desta lei. 

Art. s• -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, 12 de julho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Inicialmente, faz-se necessário um breve histórico do diabetes 

e da hipertensão arterial, duas doenças com alta incidência na atualidade, 
responsáveis por grande número de mortes, além de volumosos recursos 
financeiros para o tratamento e controle, como esclarece a literatura 
especializada, que citamos abaixo: 

Diabetes 
"0 'diabetes mellitus' é considerado hoje uma doença crônica de alta 

prevalência e elevada taxa de mortalidade no mundo. 
A declaração das Américas sobre diabetes considera a doença como uma 

pandemia de proporções crescentes. A doença está entre as dez maiores 
causas de mortalidade no Brasil; acomete pessoas de todas as idades e 
níveis sócio-econômicos, sendo que o número de diabéticos não 
diagnosticados e mal controlados é expressivamente elevado. 

O controle inadequado do diabetes representa ameaça ao longo da vida do 
paciente, pois favorece a precocidade e o risco aumentado de macro e 
microangiopatias, neuropatias, podendo levar a amputações de membros 
inferiores e morte prematura. 

A importância do 'diabetes mellitus' como um sério problema de saúde 
pública está no fato de que a maioria das complicações inerentes à doença é 
altamente incapacitante para a realização das atividades diárias e produtivas. 

Sabe-se, portanto, que a educação ao portador de diabetes como 
instrumento de prevenção conduz à otimização das atividades de saúde, bem 
como dos recursos financeiros necessários à assistência do paciente". 

Hipertensão 
"A hipertensão arterial tem desempenhado importante papel nos problemas 

de saúde pública nas últimas décadas, coexistindo como fator de risco 
importante em doença cardiovascular, que é a primeira causa de morte no 
mundo, 'sendo considerada a principal assassina do mundo'. 

Assim, esforços para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da 
hipertensão arterial permanecem uma preocupação para o sistema nacional 



de saúde, ou seja, progressos no tratamento e diagnóstico desta são 
responsáveis pelo declínio da mortalidade de origem cardiovascular. 
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Por isso, o tratamento anti-hipertensivo deve ser empreendido no contexto 
da conduta geral dos fatores de risco da doença cardiovascular, e a 
hipertensão arterial é um dos fatores a ser avaliado com bastante 
preocupação. 

A hipertensão arterial constitui uma importante causa de insuficiência 
cardíaca, acidente vascular cerebral e insuficiência renal, sendo que as 
pessoas portadoras dessas doenças muitas vezes desconhecem sua 
presença. Uma vez desenvolvida, o paciente deve ser monitorado a 
intervalos regulares, pois trata-se de um distúrbio presente por toda a vida. 

Cerca de 20% da população adulta desenvolve hipertensão, sendo que 
90% dos casos se caracterizam por uma hipertensão primária, que não 
possui uma causa clfnica. Outra parte da população adulta desenvolve a 
hipertensão secundária decorrente de causa específica, como estreitamento 
das artérias renais ou doenças do parênquima renal, uso de certos 
medicamentos, disfunções orgânicas, tumores e gravidez. 

A prevalência de hipertensão arterial aumenta com a idade e em todos os 
grupos, sendo um problema de saúde extremamente comum na população 
geriátrica, na qual os negros são mais acometidos devido a hereditariedade, 
maior consumo de sal e maior estresse ambiental, assim como em mulheres 
após a menopausa devido a relação da combinação entre ganho de peso e 
alterações hormonais". 

Este projeto cría norma jurídica que garante ás pessoas portadoras de 
diabetes ou de hipertensão atendimento diferenciado e continuo no serviço 
público de saúde, evitando que problemas político-administrativos 
suspendam temporariamente o acompanhamento médico e a oferta de 
medicamentos. Qualquer interrupção, por mais breve que seja, pode resultar 
em graves conseqüências para os pacientes, inclusive na morte, além de 
acarretar maior dispêndio de recursos financeiros com internações 
hospitalares ou ações ambulatoriais de emergência. 

Na medicina, a prevenção é mais eficaz no combate à doença e mais 
econômica. Portanto, ao criar grupos de trabalho constituídos por usuários 
desses serviç,os, membros de universidades públicas, profissionais da área e 
o poder público, com a finalidade de elaborar normas técnicas que definirão 
ações programáticas para o acompanhamento, tratamento e prevenção 
dessas moléstias, o projeto não só garante o atendimento continuado aos 
pacientes, como otimiza a utilização de recursos públicos. Os grupos de 
trabalho, além das ações voltadas para os pacientes, terão a finalidade de 
promover campanhas educativas e de esclarecimento junto à população, 
buscando identificar as pessoas acometidas por esses males, permitindo 
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Todas as unidades de saúde devem ter condições de atendimento, 
tratamento e esclarecimento às pessoas portadoras de diabetes ou 
hipertensão, pois elas não fazem distinções entre faixas sociais e 
econômicas, acometendo indistintamente todos os setores da população. O 
diferencial é que, nos setores da população com maior poder aquisitivo, o 
acompanhamento médico é periódico e continuo, o que infelizmente, não tem 
acontecido com os setores desfavorecidos. É dever constitucional do poder 
público e direito de todos os cidadãos a oferta de um serviço de saúde eficaz 
e que atenda as suas necessidades, e, nesse caso, o acompanhamento 
periódico é vital para a sobrevida do paciente. 

- Semelhante proposição foi apresentada anterionnente pelo Deputado 
José Milton. 

-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber as seguintes proposições: 

REQUERIMENTOS 
Do Deputado Agostinho Patrús e outros, em que solicita a realização de 

reunião especial destinada à comemoração dos 25 anos de instalação da 
FIAT no Brasil. (- Idêntica proposição foi apresentada anterionnente pelo 
Deputado lvair Nogueira.) 

Do Deputado Paulo Piau, em que solicita manifestação de pesar pelo 
falecimento do Prof. Gérson de Britto Mello Boson, ocorrido em 28/7/2001. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sàvio 
Souza Cruz.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Transporte, de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e de 
Administração Pública e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Sebastião 
Navarro Vieira, Marcelo Gonçalves (3), Dalmo Ribeiro Silva e Ailton Vilela. 

Oradores lnscrttos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüfnio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente. Srs. Deputados. vimos a esta 

tribuna apresentar requerimento solicitando providências para 
regulamentação da lei de parcelamento das multas de trânsito. (-Lê:) 

"O Deputado que este subscreve requer, na fonna regimental, seja 
formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo para que tome as providências 
necessárias à regulamentação da Lei n• 13.867, de 10/5/2001, que instituiu o 
parcelamento de multas em atraso, decorrentes de infrações de trânsito no 
Estado de Minas Gerais . 

Justificação: A Lei n• 13.867, de 2001, oriunda de projeto de autoria do 
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signatário deste requerimento, foi publicada em 10 de maio do corrente 
ano, e, apesar de constar em seu texto que deveria ser regulamentada dentro 
de 60 dias, o prazo venceu sem que o Poder Executivo tenha editado 
qualquer norma nesse sentido. 

A mencionada lei, com a regulamentação que ora se pleiteia, trará 
inúmeros beneficios não só para os proprietários de veículos com pendências 
no recolhimento de multas oriundas de infração de trânsito, mas também 
para o erário público, que certamente aumentará a sua receita. 

Por outro lado, o calendário de licenciamento já divulgado pelo DETRAN-
MG para os veículos emplacados no Estado impõe rapidez na 
regulamentação, já que uma das condições para liberação do documento 
oficial de circulação- CRLV- ê a quitação das multas. 

Diante dessa situação, contamos com o apoio dos nossos pares nesta 
Casa para a aprovação deste requerimento". 

O mencionado projeto de lei tramitou nas diversas comissões e foi 
aprovado. Embora o Governador o tenha vetado, este Poder derrubou o veto. 
Apesar de a lei ser encaminhada ao Governo, não foi tomada nenhuma 
providência. Como ê costume neste País, o Executivo ainda faz a legislação 
e aprova de 97% a 98% das leis. O Legislativo de Minas, representado por 77 
Deputados, trabalha durante todo o ano nas comissões temáticas, gastando 
o dinheiro do povo. Mas precisa existir para que os Três Poderes exerçam as 
suas funções, fazendo com que o Estado seja o guardião dos cidadãos. O 
Deputado, na missão de mediador entre os seus representados das diversas 
regiões de Minas, traz para esta Casa as propostas, que são aprovadas pela 
maioria dos membros do parlamento e encaminhadas ao Governador. Essa é 
uma prática tradicional. Este parlamento precisa ser independente, precisa 
cobrar, precisa sair da contemplação para a práxis. Por isso, muitas vezes, a 
imprensa não tem o que publicar e publica notícias não verdadeiras, pois o 
parlamento não fiscaliza o Governo. Precisamos fiscalizar o Governo. 
Precisamos inverter essa prática. Creio que a fase de legislação, a hipertrofia 
de legislação está em exaustão. Temos de passar para a fase da fiscalização 
efetiva do Executivo. 

Esse projeto é um exemplo. A Consultoria reuniu-se por diversas vezes, o 
projeto de lei passou por diversas comissões e foi aprovado, transformando-
se em lei. Mas o Governo simplesmente a colocou na gaveta e não a 
regulamentou, não deu a menor bola para este parlamento. 

Estamos pedindo a regulamentação da lei de parcelamento das multas de 
veículos. Existe a proposta de que sejam parceladas em dez vezes, mas o 
Governo pode entender de outra forma. Queremos a regulamentação. 
Solicitamos, Sr. Presidente, que o requerimento seja enviado ao Governo. 
Peço o apoio dos nossos companheiros, a fim de que as leis aprovadas 
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possam ser instrumentos de transformação social, de atendimento à 
população. Caso contrário estaremos brincando de fazer leis. Elaborar leis é 
um procedimento muito sério, pois estamos atendendo ao clamor da 
sociedade. 

O estado de fato é que gera o estado de direito. Existe na lei o estado de 
direito. O estado de fato gera a lei, e o estado de fato motivou-nos a trazer 
essa proposta. Ela foi aprovada e agora precisa ser legitimada. E quem vai 
legitimar a lei é o Governador. E, neste momento, quero fazer um apelo ao 
Governador que está no cargo. Aliás, quero fazer um pequeno comentário 
sobre a licença do Governador. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Nobre Deputado Hely Tarqüfnio, 
quero parabenizá-lo por essa lei tão importante, especialmente para o 
trabalhador do transporte, que, muitas vezes, ao usar a via pública, pode 
cometer algumas infrações. Entendi muito bem qual era o objetivo de V. Exa. 
ao apresentar essa lei. A aprovação dessa lei vai beneficiar parte da 
população que trabalha com o seu veiculo ou que trabalha para uma 
empresa e, por força de usar o seu veiculo, muitas vezes pode cometer 
infrações. Agora poderá pagar parceladamente. É uma lei de cunho social, e 
o meu aparte é para elogiar V. Exa. pela iniciativa que vai ao encontro do 
anseio desses trabalhadores que precisam desse meio de transporte. Muito 
obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço o aparte, nobre Deputado João 
Leite. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, queria solicitar a V. Exa. que encaminhe este 
requerimento, para que o Governador Newton Cardoso tome as providências 
e faça com que essa lei seja efetivada e as transformações desejadas 
possam ocorrer. 

Mas o que é o estado de fato? O Governador Itamar Franco adoeceu - e 
até desejamos a sua recuperação o mais rápido possível, para fazer sua 
campanha à Presidência da República, já que é um desiderato seu. Como 
cidadão devemos respeitar a sua posição, apesar de sermos contrários à 
forma como ele está conduzindo a sua campanha, aproveitando essa 
oportunidade da sua doença. A nossa Constituição é falha nesse sentido. 
São 43 dias de licença. Temos 90 dias para a tramitação desse projeto. O 
Governador já se afastou pelo estado de fato, caracterizado pela sua doença. 
Ora, deveria haver um outro instrumento para garantir a sua licença, sem 
necessidade de passar pelo parlamento nessa situação de doença. Como 
médico, posso afirmar que em oito dias há uma restituição completa do seu 
organismo. É o que chamamos de "restitucium ad integrum". Mas S. Exa. 
precisa de mais de 30 dias para fazer a sua articulação política. Isso nos 
mostra que ele não está interessado no Estado de Minas Gerais. Esperamos 
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que o Governador Newton Cardoso tenha muito mais vontade de 
administrar Minas Gerais do que o Governador Itamar Franco. 
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Quem sabe o Governador até desiste e já fica na sua campanha? Seria 
melhor. Até hoje não governou, só bloqueou esta Assembléia Legislativa, que 
tem sido submissa aos seus interesses. Digo isso de forma suprapartidária, 
não porque sou da Oposição, pois minha posição é de fazer sentar-se à 
mesma mesa a Minoria, a Maioria e o Governador, encontrando as melhores 
soluções para o povo. O que precisamos é partir para essa prática. Mas não. 
Vamos gastar papel e tempo, a Consultoria terá um trabalho imenso apenas 
para legitimar a situação de um afastamento que já ocorreu. Para o povo, 
isso é triste_ Precisamos ter esse procedimento, estudar os melhores 
caminhos. É uma critica que fazemos não só a este Poder, mas também aos 
outros. Precisamos fazer uma coisa mais prática, agilizar a vida do povo de 
Minas Gerais. E, no caso, é um defeito oriundo da Constituição Federal 
também. 

Precisamos pensar que não estamos fazendo economia, pois, nessa hora, 
a luz será acesa, mesmo com o apagão, tão combatido, para cuidar, durante 
90 dias, desse projeto. Se cair para 45 dias, será de urgência. Precisamos 
fazer economia, viabilizar a sociedade, ser transparentes do ponto de vista da 
nossa situação, sair da contemplação e passar para a práxis. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Hely Tarqofnio, todas 
as vezes que V. Exa. assoma a esta tribuna, temos a preocupação de ouvi-lo, 
exatamente para aprender cada vez mais, porque, de V. Exa., só parte o 
declinio de assuntos importantes, como esse que V. Exa. traz nesta tarde. 

Ilustre Deputado, a respeito da posição do Governador Itamar Franco, acho 
que o Ziraldo, que é cartunista e escritor mineiro, poderia agora, depois de ter 
escrito "O Menino Maluquinho", escrever "O Mentirosinho", e colocar o topete, 
caracterizando Itamar Franco como o grande mentiroso deste Estado. Em 
relação a sua doença, ao prazo de que necessita para se recuperar, 
confrontando com qualquer exemplo médico relacionado a prazo de 
recuperação para qualquer tipo de cirurgia, configura, mais uma vez, o seu 
hábito de mentir. Até não atribuo isso a ele, acho que sua equipe, a república 
de Juiz de Fora, acostumada a andar ao lado do Governador. é que lhe deve 
ter passado esse tipo de orientação equivocada. Seria muito melhor se 
dissesse que iria ficar no hospital por três ou sete dias, que, talvez, seja o 
prazo para uma mulher ter um filho. E ele, a exemplo de quem vai para a 
maternidade, pudesse, também, retornar ao trabalho e levar a efeito a criação 
do filho. 

O Sr. Presidente -A Presidência informa que o tempo do orador encontra-
se esgotado. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte) - Gostaria de completar este 
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aparte, para dizer a V. Exa. que Itamar Franco passa pela história de Minas 
Gerais como exemplo de um homem irresponsável. Não me refiro a sua 
doença, até porque, há algum tempo, foi dito que precisava fazer uma 
operação de próstata, e, agora, mudou para vesfcufa. Na verdade, ninguém 
sabe, realmente, qual é a natureza de sua doença. Não queremos desejar a 
efe que seja uma coisa mais grave, mas, para nós, mineiros, sua salda do 
Palácio da Liberdade não nos causa muita alegria, porque o Vice-Governador 
já tem a condenação popular, com mais de 55% de repulsa da população 
mineira. Muito obrigado. 

O Deputado Hely TarqOfnio - Muito obrigado, Deputado. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

assessoria da Casa, senhores que nos honram com sua presença nas 
galerias, lamentavelmente, muitas vezes, tomamos conhecimento, por via de 
regra, por meio da imprensa, sempre atenta, de atitudes reprováveis 
praticadas por servidores públicos, seja em nfvel federal, seja em nfvel 
estadual. São noticias que deixam insatisfeita a população e a maior parte 
dos servidores, que têm compromisso com o dever. Felizmente, em Minas 
Gerais, essas noticias são raras, graças ao padrão elevado dos nossos . 
servidores estaduais. 

A propósito, ocupo esta tribuna para tecer algumas considerações sobre a 
gestão do atual Presidente do IPSEMG, Dr. João Diniz Pinto Júnior, e sua 
diretoria, pois vem se destacando como referencial em matéria de servidor 
público. 

Para se ter uma idéia, o balanço do IPSEMG, em 1998, apresentou um 
déficit de R$138.000.000,00. Entretanto, com o esforço da atual Presidência, 
o balanço de 2000 apresentou um superávit de R$57.000.000,00, um 
crescimento da ordem de 83%. A previsão para 2001 é de uma receita de 
R$50.000.000,00, um aumento de mais de 100% . 

O fPSEMG hoje está presente em 678 municfpios, com diversos programas 
de atendimento aos servidores públicos estaduais. 

O aumento de receita possibilitou ao IPSEMG cumprir o que estabelecia a 
Constituição de 1988, ou seja, permitir a inclusão de companheiros ou 
maridos como dependentes das companheiras ou esposas servidoras, além 
de possibilitar o pagamento integral de pensão, direitos que só eram 
assegurados mediante ação na justiça. O IPSEMG, hoje, oferece assistência 
médica totalmente gratuita . 

O IPSEMG - Família, também implantado na gestão do Dr. João Diniz e 
sua diretoria, conta hoje com 60 equipes e está presente na Capital e no 
interior. 
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A farmácia do IPSEMG, oferecendo medicamentos a preços mais 

acessíveis, é uma outra vantagem com a qual contam os servidores do 
Estado. 

Cinco milhões foram investidos na melhoria do Hospital Israel Pinheiro. 
Recentemente foi inaugurada a Unidade de Risco Cirúrgico, beneficiando 

aquelas pessoas que passam por cirurgias de pequeno e médio portes, 
ficando em observação e recuperando-se em casa. Tal medida gera uma 
economia grande, já que diminui a taxa de permanência e, praticamente, 
extingue o risco de infecção hospitalar, além de possibilitar o atendimento de 
um maior número de pacientes, disponibilizando mais 14 leitos. 

Outros 16 leitos de enfermaria foram acrescentados, mais 1 leito de CTI. O 
IPSEMG oferece hoje aos seus usuários 539 leitos hospitalares. 

O atendimento odontológico foi modernizado e está atendendo com plena 
capacidade, sem o incômodo das filas. Existem profissionais credenciados, 
praticamente, em todas as cidades onde o I PSEMG está presente. 

Em matéria de saúde, o servidor público de Minas Gerais tem sido 
respeitado, tratado com a dignidade que merece. Com a saúde do servidor, o 
Estado ganha, e, conseqüentemente, a população será beneficiada, pois os 
tributos pagos poderão ser mais bem aplicados, já que os desperdícios serão 
evitados. 

Esse balanço positivo do IPSEMG deixa-nos na obrigação de trazer, a 
público, o trabalho incansável do Dr. João Diniz Pinto Júnior, atual Presidente 
do IPSEMG, que, ressalte-se, ingressou no IPSEMG em 1976, como Auxiliar 
de Serviços Gerais, mediante concurso público; atuou como Presidente do 
Conselho Fiscal do Sindicato do IPSEMG e foi, depois, Presidente do 
Sindicato. 

Com grande esforço, formou-se em Economia, ocupou o cargo de 
Superintendente de Planejamento e conta hoje com 25 anos de relevantes 
trabalhos prestados ao I PSEMG, marcando sua jornada como um dos mais 
atuantes Presidentes da história do Instituto. 

Considero importante, Sr. Presidente e Srs. Deputados, trazer ao 
conhecimento dos pares desta Casa o trabalho do atual Presidente do 
I PSEMG, porque é um exemplo que todos os servidores devem seguir. 

Parabéns, portanto, ao Dr. João Diniz pelo belíssimo trabalho e a todos os 
servidores do Estado por terem na Presidência do IPSEMG um homem da 
integridade do Dr. João Diniz Pinto Júnior. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Ilustre Deputado companheiro de 
bancada, gostaria, em meu nome, no do nosso Líder, lvair Nogueira, e no de 
toda a nossa· bancada,. de. cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento. 
Faço nossas as suas palavras. Parabéns pelo seu pronunciamento. É 
importante reconhecermos o trabalho que hoje é feito pelo IPSEMG. O seu 
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Presidente teve oportunidade de estar aqui na Casa. Não temos dúvida de 
que se busca naquele órgão, hoje, um melhor caminho, um futuro melhor 
para aquele Instituto. 

Lembro-me de que no Governo passado, infelizmente, eram praticamente 
favas contadas que o IPSEMG iria realmente à bancarrota. Não em razão 
dos administradores diretos que Já estavam, pessoas que julgo idôneas e 
comprometidas, mas em razão da polftica geral do Governo, que não 
repassava àquele órgão os seus recursos e não tinha com esse órgão o 
carinho e respeito necessários. 

Hoje, sem dúvida alguma, o Governador Itamar Franco acertou muito, 
escolhendo para administrá-lo pessoas da Casa, que conhecem o Instituto a 
fundo e podem, em nome de seus funcionários, zelar por esse patrimônio 
público que é de todos nós, mineiros. Portanto, gostaria de cumprimentar V. 
Exa. e dizer que estamos juntos nessa Juta. Cumprimento, em nome da 
bancada, V. Exa. pelo pronunciamento. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Quero agradecer as palavras do 
Secretário-Geral do nosso partido, Deputado Márcio Cunha, que tem atuação 
brilhante na Casa. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Dimas, nas suas 
palavras, externamos também todo o nosso pensamento com relação ao 
IPSEMG. O currlculo do Presidente, que V. Exa. leu, demonstra claramente 
que, quando se coloca a pessoa certa no lugar certo, tem tudo para dar certo. 
No IPSEMG aconteceu dessa forma. Conheço também o Presidente. Uma 
pessoa extremamente competente, que fala a lfngua do funcionalismo público 
do Estado e externa o pensamento secular daquela importante instituição. 

Além de tudo isso que V. Exa. disse, com o que concordo plenamente, 
quero dizer que hoje as ações do I PSEMG são muito mais importantes para o 
funcionalismo e para o Estado, porque são ações verdadeiras e precisavam 
ser implant .,..:2s. 

G!!c o IPSEMG - Familia, programa do IPSEMG que dá uma assistência 
fantástica ac. fc:nciunalismo do nosso Estado, principalmente na área de 
odontologia e medicina preventiva. Isso dá certo. 

Para completar esse trabalho, falta apenas o IPSEMG acatar algumas 
solicitações, como a de V. Exa., que considero das mais importantes, que ê 
para a instalação de regionais do I PSEMG em algumas cidades do interior, 
como Janaúba. V. Exa. vem defendendo essa solicitação ao longo destes 
seis anos. É necessário que haja uma descentralização maior, é necessário 
que cidades como Salinas, Bocaiúva, Pirapora possam ter as suas agê~cias 
regionais, para des~fog=.~ = ·:~!~~ Q.q se;vlç.c. Je Be!c Hcriz:onte e do Norte 
de Minas, da nossa região, de Montes Claros. Quero corroborar os seus 
elogios ao Presidente daquela instituição, insistindo, mais uma vez, na 

~--------------------~------------~ 
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necessidade da descentralização. V. Exa. defende a implantação de uma 
agência regional do IPSEMG em Janaúba há muito tempo. 

Parabéns pelo seu pronunciamento. V. Exa. tem todo o meu apoio. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do nosso colega 

Deputado Carlos Pimenta, grande defensor do Norte de Minas. 
Sr. Presidente, protestamos contra as palavras do nosso companheiro 

Deputado Kemil Kumaira. Infelizmente, a doença nos pega de surpresa. O 
nosso Governador Itamar Franco foi obrigado a se internar de uma hora para 
a outra. Estamos aqui para aprovar a licença que precisa para recuperar a 
sua saúde. 

O Governador do Estado tem dado exemplo para Minas e para o Brasil, 
mostrando ao nosso povo que Minas investe na hora certa nas usinas 
energéticas, enquanto o Governo Federal prega o apagão, acabando com 
milhares e milhares de empregos. Vai assumir o Governo de Minas um 
grande Governador, que é o Dr. Newton Cardoso, cujo retorno ao Governo 
tem sido reivindicado por milhares de mineiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e colegas Deputados. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, senhoras e senhores, neste reinfcio de atividades, 
estamos na tribuna para fazer algumas reflexões. 

Preocupa-nos sobremaneira ·o discurso do Deputado que me antecedeu, 
que fez elogios ao Governador que quer ser licenciado, que quer ser 
Presidente do PMDB e candidato a Presidente da República. 

Não sabemos, de fato, qual é o cargo que hoje ocupa o Governador Itamar 
Franco e qual o cargo que quer ocupar. Mas, se não sabemos qual é o seu 
cargo, sabemos o que não tem vontade de fazer: governar o Estado de Minas 
Gerais. 

Há pouco tempo, a mídia informou que 60 empresas abandonaram o 
Estado e que outro número elevado já se preparava para fazer o mesmo. E 
onde está o Governador Itamar Franco? Hoje, sabemos que está 
convalescendo de uma cirurgia, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e 
aproveitamos para deixar no ar outra pergunta: Será que Minas Gerais não 
teria hospitais e médicos capacitados, que despertassem a segurança do 
Governador para uma cirurgia aparentemente simples? Talvez nem conheça 
direito o quadro de saúde de nosso Estado, já que aqui não pára, uma vez 
que sua única preocupação é a atuação político-partidária. Governar mesmo, 
nada! 

Estamos apresentando, nesta tarde, um requerimento convocando o ex-
Secretário da Administração - e não sabemos Secretário de que ele é 
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atualmente -, para responder às denúncias relativas às informações 
prestadas com relação ao benefício de determinados agentes financeiros. 
Queremos convocà-lo a vir a esta Casa prestar as informações requisitadas 
pela sociedade. 

A prática deste Governo é trocar de lugar. Se há uma denúncia de desvio, 
má conduta ou corrupção, troca-se o responsável de lugar, demitindo-o daqui 
e colocando-o ali. O ex-Superintendente da FUNED ocupa atualmente um 
posto neste Governo. Estamos fazendo um levantamento para saber o 
paradeiro de todos, pois já estamos a par dessa estratégia de trocar de lugar, 
como se isso fosse resolver. Cria-se uma cortina de fumaça, mas o problema 
não é levantado e investigado, o Erário não é ressarcido, e ninguém é 
punido. Demite-se, para dizer que se fez algo, mas, certamente, antes tudo é 
acertado, para que, depois da poeira baixada, a pessoa seja realocada. 
Entretanto, iremos fazer todo o levantamento, pois já temos quatro ou cinco 
casos semelhantes. Queremos saber onde estavam, o que aconteceu e onde 
estão. 

Por que há tantos desses casos? Porque não temos governante. Minas 
Gerais está apenas caminhando. E a situação só não está pior graças aos 
técnicos do Governo, que cumprem sua missão com determinação, zelo e 
empenho. Se dependêssemos da orientação do Governador e de um 
programa de governo para o Estado, estarfamos perdidos, pois isso não 
existe. 

Acho pouco provável que qualquer um de nós, presentes no Plenário,. 
incluindo o pessoal da imprensa, saiba dizer o nome de cinco ou seis 
Secretários de Estado deste Governo. Talvez não saibam porque não há uma 
linha, um programa nem um projeto. Eles ajeitam, mexem e trocam. Pela 
quarta ou quinta vez, está sendo substituído o Secretário do Planejamento, 
que deveria ter maior estabilidade, pois seria o planejador das ações 
governamentais. 

Agora, o Governador mandou para esta Casa um pedido de licença, sem 
justificação. Por que o Governador deseja essa licença? Será que é para 
continuar o seu tratamento de saúde, ou para fazer campanha para a 
Presidência do PMDB, ou para fazer campanha para a Presidência da 
República, ou para cumprir o acordo feito com o Vice-Governador Newton 
Cardoso, para que pudesse sair como candidato ao Governo pelo PMDB? 
Então, deixaria o Governo para que o Vice-Governador assumisse a partir de 
determinado tempo? Apenas sabemos que hoje não temos um Governador 
em Minas. O Vice-Governador está dizendo que assumirá as funções de 
Governador. Caso esta Casa rejeite o pedido de licença, o Governador terá 
de reassumir. Se você, que está me ouvindo, fosse um empresário com a 
intenção de investir no Estado, com essa desordem, ficaria estimulado a 



78 
fazer isso, mesmo sem saber o que acontecerá? Há uma insegurança e 
um descaso total com o povo de Minas Gerais. Gostaríamos que esta 
pergunta fosse respondida: "Governador Itamar Franco, por que V. Exa. está 
solicitando uma licença de 43 dias?". Não será possfvel votarmos essa 
licença sem sabermos os seus motivos. Essa licença pode ser para tratar de 
um problema de saúde, mas se for apenas por uma vaidade pessoal, ou para 
cumprir um acordo feito com Newton Cardoso? Não podemos votar sem 
conhecer o motivo do pedido. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Também gostaria de fazer-lhe essa 
pergunta. Por que foi feito esse pedido de licença por 43 dias, e não por 39 
ou 38? Esse período terminaria justamente um dia após a convenção do 
partido do Governador, o PMDB. 

Deputado Miguel Martini, parabéns pelo pronunciamento lúcido, corajoso e 
verdadeiro. Em muitos momentos, percebemos que há uma bajulação 
dirigida àquele que ocupa o Palácio da Liberdade. Ninguém o enfrenta para 
dizer a verdade sobre a situação do momento. 

Levanto uma outra questão. Está sendo cumprido aquele acordo que foi 
feito entre Newton Cardoso e Itamar Franco? Será que haverá a candidatura 
do Governador Itamar Franco à Presidência da República? O que mais dói 
nos mineiros é saber que o Governo do Estado está sendo usado como 
trampolim. Em momento algum, ele desejou governar este Estado. 

E, agora, retira-se por 43 dias com outro projeto que nada tem a ver com os 
853 municípios mineiros e com a necessidade de seus habitantes. Minas 
Gerais está sendo usada pefo Sr. Itamar Franco e pelo Sr. Newton Cardoso, 
que agora se transforma no Governador do Estado. Estaremos, neste 
Plenário, votando contra, pois precisamos de justificativas paraque Minas 
Gerais fique 43 dias sem o Governador que o povo elegeu. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini -Obrigado, Deputado João Leite. Levantaremos 
essas questões desta tribuna. Não é possível que o Governador não seja 
capaz de assumir o porquê dessa ficença. Não sabemos por que não fala 
claramente e de que tem medo. Ele deseja esconder o quê? Tem medo de 
que o povo descubra o quê? 

A divida flutuante do Governo Itamar Franco cresceu 25%, passando de 
R$2.500.000,00 para R$4.000.000.000,00. E não se trata de dívida 
mobiliária, de títulos, feita com a União. É apenas a divida de contratos com 
fornecedores. Sabemos que a receita cresceu R$700.000.000,00, não porque 
o Governo tenha feito alguma coisa, mas devido ao aumento da energia 
elétrica e do combustível. E, percorrendo o Estado, constatamos um número 
enorme de reclamações no que tange à saúde, à educação, ao saneamento 
básico. Encontrava-me no Sul de Minas, a caminho de São Paulo, quando 
ouvi um comercial do Governo de Minas dizendo que ele está fazendo a 
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Vamos insistir, neste segundo semestre, na criação da CPI dos cartórios, 
pois não mais aceitamos postergação. O selo de fiscalização tem de ser 
implantado. Foi feita a licitação, e, durante o recesso parlamentar, 
cancelaram-na. Quem está interessado em que não haja um controle das 
ações dos atos notariais e de cartório no Estado de Minas Gerais? Por que o 
Tribunal de Justiça não implanta o selo? Está escondendo o que e de quem? 
O Estado está perdendo perto de R$100.000.000,00, devido à sonegação. 
Continuaremos cobrando a implantação do selo de fiscalização dos cartórios. 
Quem tem interesse em que não seja implantado? Quem está ganhando com 
isso? Quem, no Tribunal de Justiça, está-se dobrando diante da pressão dos 
grandes cartórios? Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

que nos assiste pela TV Assembléia, estamos sempre lidando com a questão 
da segurança pública no Poder Legislativo Estadual. Deputado Miguel 
Martini, apoiamos sua intenção de estabelecer a CPI dos cartórios, para o 
que pode contar com nosso apoio e o da nossa bancada. 

Sr. Presidente, também gostaria de dizer que estamos acompanhando as 
noticias, principalmente no âmbito nacional, que dizem respeito à segurança 
pública dos Estados, à Constituição Federal e à União, governada pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Estamos assistindo a várias greves de policiais militares e civis pelo Pais 
afora. Já houve greve em Tocantins, no Estado da Bahia e agora em 
Pernambuco. O Presidente da República, quando questionado sobre uma 
possível solução, sobre o que poderia fazer de concreto para evitar esse tipo 
de situação e para que possa haver uma segurança pública melhor, 
simplesmente limitou-se a dizer que discutirá com o Congresso Nacional 
punições mais severas para policiais civis e militares do Pais. 

Ora, tudo o que ocorreu em 1997, quando o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso já estava no terceiro ano do seu primeiro mandato, já poderia ter 
tido solução. Não basta o Governo Federal querer imputar aos policiais 
militares penas mais severas que as que já existem. O art. 142, § 4°, da 
Constituição Federal diz que aos policiais militares são proibidas a greve e a 
sindicalização. No entanto, não existe servidor público, quer seja de 
municipios, quer seja de Estados, quer seja da União, que prefira passar 
fome e deixar sua familia morrer. Servidor público nenhum, neste Pais, vai 
querer que isso aconteça. 

Não permitimos que essa situação ocorresse em 1997, quando fomos às 
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ruas e manifestamos o nosso direito, por entendermos que, antes do art. 
142, há, na Constituição Federal, o art. 5°, que trata de direitos e garantias 
fundamentais; diz respeito ás cláusulas pétreas, ou seja, áquilo em que não 
se toca: "todos são iguais perante a lei". Nessa mesma Constituição, está 
sacramentado o livre direito de manifestação. 

É muito simples atacar defeitos, dizer que policial que fizer greve vai ser 
exonerado sumariamente, dizer que policial vai ser preso. Pergunto: qual foi a 
contrapartida, desde o ano de 1997, quatro anos depois que fizemos as 
primeiras manifestações por este Pais? Qual foi a providência do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso? Nenhuma. Discutiu-se, a mídia divulgou o 
assunto durante um tempo, mas não houve solução alguma. 

Agora, vem o Sr. Fernando Henrique Cardoso falar que policial que fizer 
greve deve ser expulso. Mas isso é óbvio: conseguiu aposentar-se com um 
salário de R$5.000,00 aos 38 anos de idade, apesar de ter chamado 
aposentado de vagabundo. Depois, fala que vai exonerar os policiais. Deve 
achar que policiais podem morrer de fome, se não podem sindicalizar-se, se 
não podem fazer greve, se não podem filiar-se a nenhum partido político; se 
os Comandantes ou chefes de polícia, que, em tese, seriam as pessoas 
responsáveis para fazer essa reivindicação junto aos Governos Estaduais, 
estão de pés e mãos atados por ocuparem cargo de confiança do 
Governador, quem é que vai falar por esses policiais? Vão ter que morrer de 
fome dentro das delegacias e dos quartéis. 

O Sr. Presidente quer discutir e sugerir o aumento nas punições, a 
exoneração, a subordinação das Polícias ás Forças Armadas. Desde quando 
isso vai resolver problema de segurança pública? O Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica sabem, e muito bem, cuidar de fronteira em caso de guerra, 
defender a soberania deste País. No entanto, de segurança pública, não 
entendem nada. 

Querem, ainda, dar poder de polícia ás Forças Armadas. Já tivemos o 
chamado período negro, os anos de chumbo, os anos de ditadura neste País, 
de 1964 a 1985. Nenhum cidadão de bom-senso gostaria de ter as Forças 
Armadas patrulhando as ruas. As Polícias fazem até muito bem o seu 
trabalho, tendo em vista quanto recebem. Temos policiais, em determinados 
Estados, que recebem salário de R$400,00. E ainda querem que o policial 
não seja corrupto, viva tranqüilamente, tenha uma casa decente. Onde está a 
casa própria do policial? 

Por que o Sr. Fernando Henrique não cumpre primeiro o que está no art. 7• 
da Constituição Federal, o qual diz que todos os trabalhadores urbanos e 
rurais têm direito a um salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de 
atender ás suas necessidades vitais básicas? É muito mais fácil atacar os 
efeitos. 
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Visitando os Estados Unidos da América, com o nobre companheiro 

Deputado Pastor George, tivemos a oportunidade de verificar que o policial 
norte-americano ganha US$3.000,00 em inicio de carreira e é considerado 
um cidadão de classe média. Lá, não falta armamento nem viatura. O 
governo financia 100% da moradia e da faculdade do policial. E aqui? Policial 
que falar que está passando fome é exonerado. É muito fácil para o 
Presidente Fernando Henrique falar assim, mas seria muito mais viável 
encarar o problema de perto, fazer como o Governador Itamar Franco vem 
fazendo. Ele enviou a esta Casa o novo Código de Ética, porque, para que o 
policial respeite o cidadão na rua, primeiro tem de ser respeitado no quartel, o 
que nunca aconteceu. Sempre foi preso e escutou "cala a boca, senão te 
prendo", mas isso está mudando graças ao Governador Itamar Franco, que, 
também, elevou o salário do Detetive e do Soldado da PM, no nivel inicial, 
para R$1.000,00. Isso é fazer politica de segurança pública, e não, 
simplesmente, atacar os efeitos. É preciso atacar as causas. O Sr. Fernando 
Henrique, sociólogo, deveria estar preocupado com as causas, porque as 
Policias Militar e Civil estão indo para a rua, mas ele prefere atacar os efeitos. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado 
Sargento Rodrigues. É uma lástima a posição do Presidente da República 
com relação á movimentação dos policiais civis e militares em todo o Pais. 
Temos visto a imagem caricatura! de um Presidente- que deveria representar 
os anseios da sociedade, neste final de mandato - como uma pessoa que 
não está preocupada com a solução dos problemas e com o entendimento 
dos conflitos. Faz ouvidos de mercador às causas verdadeiras dos problemas 
que existem nas corporações das Polícias Militares e Civis. Isso é apenas 
mais um dado de todo o processo político que vem ocorrendo em todo o 
Pais. Essa questão passa pelas condições de trabalho dos policiais militares 
e civis. 

Em Minas, apesar de todo o trabalho feito - especialmente por obra sua, 
Deputado, e do Deputado Cabo Morais -, com a melhora da remuneração 
das Policias Militar e Civil de Minas Gerais, vemos ainda policiais militares 
necessitando de que os Prefeitos coloquem combustivel nos seus carros, a 
fim de que possam fazer o seu trabalho. Veicules que precisariam ser novos 
para fazer o trabalho com agilidade estão velhos e, quando é preciso fazer 
uma reforma, a Prefeitura tem de bancar de novo. 

Em Minas Gerais, apesar dos avanços citados por V. Exa., ainda existem 
problemas sérios relacionados às condições de trabalho dos policiais 
militares e civis. Um dos grandes pilares da reivindicação é o problema da 
remuneração. Em Minas, o salário inicial é de R$1.000,00. Apesar de em 
outros Estados o policial ganhar menos da metade desse salário, tem de 
pagar o mesmo preço pela alimentação e pelo aluguel, ou seja, o custo de 
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vida não é diferente nos Estados de Minas, do Norte ou do Nordeste. 

Está clara para todos a necessidade da modificação do Estatuto da Policia 
Militar, do Código de Ética e do Regimento Interno. O Código de Ética está 
sendo estudado por mim, que sou o relator da matéria na Comissão de 
Direitos Humanos. Agora, o Estatuto está chegando a esta Casa. Ainda falta 
o Regimento Interno. É preciso adequar esses instrumentos importantes das 
Policias Militar e Civil a um conceito novo de sociedade democrática de 
direitos humanos. 

Por isso, Sargento Rodrigues, a sua fala é importante. Em Minas Gerais 
não há esse movimento de greve, porque uma parte das justas 
reivindicações dos policiais militares e civis foi atendida. Esperamos que a 
outra parte - o Código de Ética e o Estatuto, que estão em nossas mãos -
seja trabalhada de forma a se adequar ao conceito de sociedade democrática 
de direitos humanos, construindo-se um novo modelo de relação, mantendo-
se a hierarquia, em que haja respeito aos direitos humanos dos policiais civis 
e militares. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, Deputado Edson Rezende. 
Solicito, Sr. Presidente, que o nosso tempo seja contado a partir do momento 
em que concedi o aparte, pois ainda dispúnhamos de 6 minutos. 

O inciso XV do art. 5°, dentro do capitulo Dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos da Constituição Federal, detenmina que "é livre a locomoção no 
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos tenmos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens". No entanto, em 
2001, o Sarg. Ivan, do Pelotão de Monte Alegre de Minas, no Triângulo, foi 
punido com um dia de prisão porque se deslocou de Monte Alegre de Minas 
até Uberlândia, ou seja, 150km, sem pedir autorização ao seu Capitão, o 
Comandante do pelotão. Isso ainda ocorre na PMMG. Todos os cidadãos 
deste Pais podem transitar livremente para qualquer lugar, mas aquele 
Sargento foi punido com um dia de prisão por haver viajado de Monte Alegre 
de Minas a Uberlândia, que fica a 150km de distância. Graças a Deus, o 
Código de Ética, em tramitação nesta Casa, está nas mãos do companheiro 
Edson Rezende, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. 

São muitas as questões. O Presidente Fernando Henrique injetou 
R$42.000.000.000,00 para socorrer Bancos privados, no chamado PROER, 
mas não tem dinheiro para criar um fundo nacional de segurança pública, a 
fim de que haja não só um salário unificado nacionalmente, mas também 
subsídios para que os Estados comprem armamentos, viaturas e 
equipamentos. Como foi bem lembrado pelo nobre Deputado Edson 
Rezende, em algumas cidades do interior, os policiais são obrigados a 
mendigar viaturas e gasolina junto ás Prefeituras. No entanto querem 
implantar o terror com leis retrógradas, ultrapassadas, como o Regimento 
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Interno, ainda em vigor, que puniu o Sargento de Monte Alegre de Minas. 

Graças a Deus, temos a pessoa do Governador Itamar Franco, que já 
remeteu o Código de Ética, já remeteu o Estatuto e está pronto para o 
diálogo, conversando com a classe da Policia Civil, com a classe da Policia 
Militar, com os bombeiros militares, para atender ás reivindicações, que já 
foram atendidas em parte. Falta apenas melhorar. O Governador Itamar 
Franco está de parabéns por sua politica de segurança pública. Muito 
obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente(Deputado Bené Guedes) - Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÉNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIII do art. 82 

do Regimento Interno e em conformidade com o inciso IV do art. 180 do 
mesmo diploma, determina o arquivamento do Projeto de Resolução n° 
1.324/2000, da Mesa da Assembléia, por perda de objeto. 

Mesa da Assembléia, 1° de agosto de 2001. 
Wanderley Avila,2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÉNCIA 
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de 

Lei n° 1.601/2001, do Deputado Durval Ângelo, que acrescenta dispositivos à 
Lei n° 5.406, de 16/12/69, que contém a Lei Orgânica da Policia Civil do 
Estado de Minas Gerais, tenha a sua tramitação alterada para Projeto de Lei 
Complementar n° 42/2001, em razão da natureza da matéria. 

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça e 
de Administração Pública, nos termos do art. 192, ele o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 1° de agosto de 2001. 
Wanderley A vila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência comunica que foi recebido e aprovado, nos termos da 

Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n° 2.391/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações 

~------------------------------~ 
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas pelo Deputado Ailton Vilela, informando a sua desfiliação do 
PSDB a partir de 10/7/2001, (Ciente. Cópia à Area de Apoio às Comissões e 
às Lideranças) e pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 
35" Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 2.342/2001, da 
Comissão do Trabalho, e 2.357/2001, da Deputada Elaine Matozinhos; de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 68" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 2.339/2001, do Deputado Arlen Santiago, e 2.343/2001, 
do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva; de Direitos Humanos - aprovação, na 
79" Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.327/2001, do Deputado Bené 
Guedes; e de Transporte - aprovação, na 14" reunião Extraordinária, dos 
Requerimentos n°s 2.318/2001, do Deputado Carlos Pimenta; 2.330/2001, do 
Deputado Gil Pereira; 2.332/2001, do Deputado Dinis Pinheiro; 2.338/2001, 
da Deputada Maria Olivia, e 2.344/2001, do Deputado Kemil Kumaira. 
(Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente(Deputado Wanderley Ávila) - Requerimento do Deputado 

Sávio Souza Cruz e outros, em que solicitam seja realizada reunião especial 
destinada a homenagear o centenário do Município de Esmeraldas. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 
232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita seja destinada a 
1 • parte de uma reunião ordinária para que seja feita homenagem ao Cônego 
Lafaiete da Costa Coelho, por razão de seu processo de canonização, bem 
como pelo seu 40° aniversário de morte. A Presidência defere o requerimento 
de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno e 
oportunamente fixará a data. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apresentei um requerimento 

com o seguinte teor. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve, 
regimentalmente apoiado, solicita seja encaminhado ao Governador do 
Estado, Dr. Itamar Franco, pedido de envio a esta Casa da justificativa para o 
seu pedido de licença entre os dias 31/7 e 10/9/2001. Solicita, ainda, que 
nenhum projeto de resolução concedendo licença nesse período seja 
apresentado antes do envio da justificativa solicitada". 

V. Exa. está fazendo a leitura dos requerimentos, e já verifiquei que meu 
requerimento não será apreciado hoje, talvez porque precise de parecer da 
Mesa. Gostaria de saber qual o trãmite do projeto, para ver se há 
conformidade real com o Regimento Interno. 

Sei muito bem que o Governador do Estado não tem obrigação 
constitucional de remeter sua justificativa ao fazer o pedido de licença, mas 
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sei também que cabe ao Deputado aprovar ou não a solicitação de licença, 
a partir de uma justificativa política dada. É claro que, se o Governador do 
Estado nos solicita licença para que possa fazer um tratamento de saúde, 
todo Deputado, independentemente de sua posição polltica, ideológica ou do 
partido a que pertença, certamente irá conceder ao Governador do Estado 
licença para que faça esse tratamento de saúde. 

Mas, se o motivo é político, cabe, também, ao Deputado fazer uma análise 
polltica sobre se o pedido de licença é justo ou não. No caso do Governador 
Itamar Franco, ao que tudo indica, além da saúde, de que ele agora trata, a 
partir da operação de apendicite, conforme veiculado pela imprensa, há a 
desconfiança de que o Governador prolongou esse tempo por 43 dias para 
que pudesse disputar a Presidência de seu partido, o PMDB. Nesse caso, 
cabe um juízo político para concedermos ou não licença ao Governador para 
a disputa da Presidência de seu partido, visto que foi eleito para governar o 
Estado, e, no meu entender, seus interesses pessoais e políticos futuros não 
poderiam sobrepor-se aos interesses do Estado para o qual foi eleito para 
governar. 

O motivo do requerimento que apresentei é exatamente esse: que 
possamos votar para que o Governador justifique à Assembléia Legislativa o 
que o faz pedir a licença. Gostaria de ouvir de V. Exa. - essa é minha questão 
de ordem -o que será feito com o requerimento que apresentei. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que o requerimento 
de V. Exa. foi despachado pelo 1 •-secretário à Mesa da Assembléia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, foi despachado para o 1°-
Secretário para que dê um parecer e será votado em Plenário? 

O Sr. Presidente - O requerimento foi despachado pelo 1 •-secretário para a 
Mesa da Assembléia, que vai apreciá-lo. 

O Deputado Rogério Correia - Ele volta? 
O Sr. Presidente - Juntamente com o projeto de resolução. A decisão da 

Mesa será informada a V. Exa. 
O Deputado Rogério Correia - Não vou insistir no assunto, mas quero saber 

se meu entendimento é semelhante ao entendimento da Mesa. O art. 233 do 
Regimento Interno, que diz respeito aos requerimentos sujeitos à deliberação 
do Plenário, diz o seguinte: "Será submetido a votação o requerimento escrito 
que solicitar: 12 - informações às autoridades estaduais, por intermédio da 
Mesa da Assembléia". E, ao final, o art. 234 diz: "Dependem de parecer os 
requerimentos a que se referem os arts. 12 e 13", que é o artigo anterior. 

No meu entendimento, isso não pode, simplesmente, ir junto com o projeto 
de resolução apresentado pela Mesa. Estranho porque a Mesa, tão de 
pronto, já apresenta esse projeto de resolução, desconsiderando, inclusive, a 
solicitação que fiz de que houvesse alguma justificativa. Mas, além disso, a 

~----------------------------------__j 
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Mesa já apresenta o projeto de resolução e agora anexa o meu 
requerimento ao projeto de resolução. No meu entender, o requerimento que 
apresentei não tem que ser anexado ao parecer que a Mesa dará, porque é 
um requerimento que pede informação à autoridade. Se pede informação à 
autoridade, tem que ter um parecer da Mesa, e o requerimento deve vir à 
votação, independentemente do projeto de resolução. Sr. Presidente, quero 
saber se estamos tendo o mesmo entendimento. 

O Sr. Presidente - O requerimento de V. Exa. solicita informações e pede 
que sejam tomadas providências. V. Exa. vai receber resposta sobre essas 
informações e as providências que serão tomadas. 

O Deputado Rogério Correia - A informação que peço ao Governador do 
Estado? 

O Sr. Presidente - Da Mesa, sobre o requerimento de V. Exa., que foi feito 
à Mesa. V. Exa. receberá as informações que solicita, e as providências 
serão tomadas. 

O Deputado Rogério Correia - O requerimento não tem que ser votado em 
Plenário, já que pede informação a autoridade? Ele tem que ser votado em 
Plenário para que vá à autoridade, no caso o Governador, a fim de que ele 
nos remeta sua justificativa. Não solicitei justificativa à Mesa, solicitei ao 
Governador do Estado, que é quem nos solicitou a licença. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que somente após o 
pronunciamento da Mesa sobre a solicitação de V. Exa., teremos uma 
posição. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, ainda estou por entender, 
mas espero que, de fato, o requerimento seja votado na Assembléia e 
remetido ao Governador do Estado. A única coisa que pode acontecer a esse 
requerimento é ele ser votado e, caso seja aprovado, ser enviado ao 
Governador do Estado para que ele se justifique. Essa é a solicitação. A 
interpretação do Regimento Interno é muito tranqüila. Não existe dupla 
interpretação. O requerimento solicita informação de autoridade, portanto tem 
que ser votado em Plenário, conforme diz o art. 233, depois de parecer da 
Mesa da Assembléia. 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu solicitando 
seja o Projeto de Lei n° 1.297/2000 encaminhado à comissão seguinte à que 
foi distribuido, uma vez que a Comissão do Trabalho perdeu o prazo 
regimental para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento 
Interno. 

Requerimento do Deputado Ambrósio Pinto solicitando seja o Projeto de 
Lei n° 1.478/2000, de sua autoria, distribuído à comissão seguinte, uma vez 
que a Comissão de Trabalho perdeu o prazo para emitir seu parecer. A 
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Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira solicitando a retirada 
de tramitação do Substitutivo n• 1 ao Projeto de Lei n• 1.327/2000. O 
substitutivo encontra-se na Comissão de Política Agropecuária aguardando 
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
VIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando 

seja atribuldo regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n• 
1.629/2001. Em votação, o requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Gostaria de solicitar da assessoria o 

requerimento. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui, na tribuna, impressionado 

com a vontade do Governador do Estado de se afastar de Minas Gerais. 
Tanto que vemos agora rapidamente o pedido para que seja atribuído regime 
de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n• 1.629/2001, que trata 
da licença do Governador para deixar o Governo do Estado por 43 dias. 

Estou encaminhando contrariamente ao pedido de urgência para a 
apreciação desse projeto. Anteriormente, o Deputado Rogério Correia tratou 
de uma questão de ordem relativa ao requerimento que formulou para que o 
Governador explicasse quais as razões que o levam a solicitar 43 dias de 
licença, de distancia do Governo do Estado. E pede que se vote em regime 
de urgência esse projeto. 

Esse pedido de urgência à Assembléia Legislativa nos faz pensar sobre 
várias coisas. Algumas foram ditas na campanha que, ao final, elegeu Itamar 
Franco Governador de Minas Gerais. Naquela época, dizia-se que havia um 
acordo entre o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador Newton 
Cardoso para que, em algum momento, o Governador abandonasse o 
Governo para que o Vice-Governador assumisse efetivamente a 
administração do Estado. 

Agora, alguns jà dizem que o Governador Itamar Franco não voltará mais. 
No seu primeiro projeto, seu pedido se encerra, com os 43 dias, no dia 1 O de 
setembro, um dia após a convenção do PMDB. Mas, depois, sua licença se 
estenderia, por causa do projeto do Governador do Estado. Qual seria esse 
projeto? Desde o início do mandato do Governador, temos mostrado na 
Assembléia Legislativa que o seu projeto não é governar Minas Gerais. Em 
momento algum teve o interesse e a vontade de governar o nosso Estado. 
Não vimos esse Governador visitando o Estado e os municípios. Não vimos, 
por sua parte, vontade e amor pelo Estado. Não viajou e não conheceu os 
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diversos mumc1p1os do Estado. Não teve vontade de governar Minas 
Gerais. Desde o inicio, pelo seu discurso. pela sua prática. vemos sempre o 
seu oportunismo em todo momento de oposição ao Governo Federal, a sua 
intenção e a sua vontade de ser novamente Presidente da República. e não 
Governador do Estado de Minas Gerais. 

Nesse ponto. diria que Minas Gerais é muito grande e que os mineiros são 
muito importantes. Acho que é muito importante governar Minas Gerais, 
diferentemente do que o Governador Itamar Franco tem demonstrado para 
nós. Para os mineiros, Minas Gerais é muito importante. Decidir se vamos 
dar 43 dias de ausência do Governo a quem percorreu Minas Gerais pedindo 
votos á população para ser Governador - creio que a Assembléia Legislativa 
não pode aprovar o pedido de tramitação de urgência dessa matéria. 

Temos de negar. temos de derrotar o pedido que atribui regime de urgência 
a essa matéria. O pedido do Governador de se ausentar, de deixar o 
Governo de Minas por 43 dias finaliza justamente um dia após a realização 
da convenção do PMDB. Minas Gerais está sendo usada pelo seu 
Governador para fazer outra campanha. Minas Gerais, com toda a grandeza 
de seu território, de seus homens. de suas mulheres e de seu povo está 
sendo usada pelo Governador como um trampolim para outro projeto dele. O 
projeto do Governador Itamar Franco não é Minas Gerais. não é o seu povo; 
o projeto do Governador Itamar Franco é a Presidência de um partido, com 
todo o respeito que os partidos merecem. Seria um partido mais importante 
que o Governo de Minas Gerais? Todo o tempo estamos vendo o 
Governador com outro projeto. Precisamos dar tempo ao requerimento do 
Deputado Rogério Correia. Queremos saber para que e qual a razão desses 
43 dias. O Deputado Amilcar Martins também encaminhará a votação desse 
requerimento do nobre Deputado António Andrade, pedindo regime de 
urgência da matéria. 

É lamentável e triste Minas Gerais estar sendo usada dessa maneira pelo 
seu Governador para um outro projeto. Qual a expectativa que o povo de 
Minas Gerais tem? É de um planejamento. um projeto politico para o nosso 
Estado? É de um Governador á frente. comandando este Estado? Mas não 
vemos isso. 

Estamos acompanhando um Governador fazer campanha para a 
Presidência de um partido, para a Presidência da República. Estamos 
acompanhando um Governador que quer deixar o seu Estado por 43 dias. 
para fazer campanha. Depois da convenção. voltará o Governador para 
governar Minas Gerais ou deixará até o final do mandato o Vice governando? 
O povo de Minas Gerais votou no Vice-Governador Newton Cardoso ou em 
Itamar Franco para governar Minas Gerais? 

Neste momento. estamos acompanhando uma situação para a qual todos 
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já alertavam na campanha de Itamar: ele iria deixar o Governo, para que o 
Vice-Governador administrasse. Na prática, isso vai acontecer por exatos 43 
dias, se assim a Assembléia aprovar. 

Temos aqui um requerimento para ser analisado em regime de urgência. 
Não aceitamos isso. Por isso, vamos votar contrariamente ao pedido de 
regime de urgência dessa matéria, porque queremos mais informações. 
Queremos que o Governador diga para o povo o que vai fazer enquanto 
estiver ausente do Governo por 43 dias e qual a razão do afastamento. Ele 
não pediu ao povo que o elegesse para ser Governador do Estado? Por que 
quer abandonar, agora, o Estado por 43 dias? Precisamos de tempo para 
analisar esse requerimento. Minas Gerais é muito importante e grande para 
ser usada dessa maneira. A Assembléia Legislativa não pode permitir isso. 
Encaminhamos contrariamente á aprovação desse requerimento. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma 

vez, o Governador Itamar Franco trai o povo de Minas Gerais, mostrando sua 
absoluta disposição de não cumprir o compromisso assumido, ao candidatar-
se ao Governo de Minas, de governar o Estado e estar á frente da sua 
administração, preocupando-se com os problemas que afligem Minas Gerais 
e seu povo pobre e procurando resolvê-los. 

O que se vê é o descaso e o caos na nossa administração pública. Peço 
vênia ao Deputado João Leite para discordar de sua afirmação de que o. 
Governador Itamar Franco está pedindo para ficar 43 dias fora de Minas 
Gerais e do Governo, pois o que pede, na verdade, é para ficar mais 43 dias, 
somando-se aos 2 anos e 7 meses em que já esteve ausente. Já subi a esta 
tribuna por diversas vezes - e os anais da Assembléia registram minha 
posição para a história do Estado -e denunciei que, desde o primeiro dia de 
seu mandato, o Governador foi omisso, pois só pensava em sua candidatura 
á Presidência da República. 

Ele inventou desculpas de toda a ordem para não exercer seu mandato e 
não cumprir seu compromisso com nosso povo. Primeiramente, tivemos a 
farsa da moratória, uma moratória fajuta, pois Minas Gerais não deixou de 
pagar um tostão do que devia ao Governo Federal. Era apenas uma desculpa 
para sair pelo Brasil afora, fazendo proselitismo politico e insultando o 
Presidente da República e outros politicos, ao dizer que faria um "round 
show". Foi a Cuiabá, Curitiba, São Paulo e ao Rio de Janeiro, onde ficou no 
Hotel Glória; enfim, foi a todos os lugares, exceto aonde deveria: o Palácio da 
Liberdade. Cheguei a dizer que ele parecia um fugitivo, pior que o 
"Fernandinho Beiramar", já que podia ser achado em qualquer lugar, menos 
em Minas Gerais. 
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Na última vez, foi achado na Ciudad del Este, no Paraguai, comprando 

muamba e uísque falsificado. Ele foi flagrado, e o Brasil assistiu, perplexo, às 
imagens desse Governador, em dois gestos de desrespeito com nosso povo. 
Um deles foi a falta de delicadeza e cuidado de comunicar ao Presidente da 
Assembléia Legislativa que iria se ausentar do Estado. Ele desapareceu e foi 
encontrado fora do Brasil, comprando porcaria no Paraguai. 

Agora, mais uma vez, mostra que quer fazer qualquer coisa, menos exercer 
o Governo de Minas. É preciso uma reflexão dos mineiros a esse respeito. O 
Brasil deve saber o que está havendo aqui: o Governador Itamar Franco, 
usando a desculpa de uma licença para tratamento de saúde, assunto grave 
que merece o respeito de todos, age dessa forma. Todos torcemos por sua 
recuperação rápida, e ele já se recuperou, pois já recebeu alta do hospital. 
Lembro aqui que ele não teve a elegância de fazer essa cirurgia corriqueira e 
banal em Minas Gerais. Em Belo Horizonte ela é feita, pelo menos, cinco 
vezes por dia em cada hospital, pois todos os nossos grandes hospitais estão 
aptos e aparelhados para fazê-la. 

O Governador teve a deselegância e o desrespeito com os profissionais de 
saúde de Minas Gerais, fazendo a sua cirurgia em São Paulo. O Dr. Raul 
Cutaide, cirurgião respeitável que o operou no Hospital Sírio-Libanês, disse 
que hoje recebeu alta e que, a partir de segunda-feira, já estaria apto para 
trabalhar. Mas o Governador Itamar Franco não é afeito ao trabalho, pois 
gosta de fazer marola, de insultar, de agredir e de fazer proselitismo político, 
que é o que fez e o que faz. Agora, ele tem a audácia de usar a desculpa de 
um tratamento de saúde para, usando do dinheiro do povo mineiro, ou seja, 
dos contribuintes pobres de Minas Gerais, pedir uma licença de 43 dias para 
tratar de um projeto político pessoal, candidatando-se à Presidência do seu 
partido. Isso é uma indignidade e um desrespeito para com todos nós. Não 
poderia deixar de lembrar, com emoção, que se trata de um contraste com 
um exemplo que um grande estadista brasileiro deu a todo o Brasil. O 
Governador Mário Covas, nos últimos dias de sua vida, recusava-se a se 
afastar do Governo, preocupado com o povo de São Paulo. Ainda no leito de 
morte, no hospital, reunia-se com os seus Secretários para discutir, para se 
informar e para propor soluções para os problemas de São Paulo, honrando 
o compromisso com o povo que o havia eleito. A atitude desrespeitosa, a 
galhofa e a chacota por parte do Governador de Minas é um contraste que 
choca e humilha a todos nós. Nós, mineiros, não merecemos um tratamento 
desses. Se não bastasse, ainda pedem que essa indecência tenha uma 
tramitação de urgência. A Assembléia Legislativa tem de convocar os 
mineiros para uma reflexão. Temos de demonstrar autonomia, independência 
e dignidade, dizendo não à indignidade cometida pelo Governador Itamar 
Franco. Não aprovaremos essa tramitação de urgência, da mesma forma que 
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estou seguro que não aprovaremos essa solicitação do Governador Itamar 
Franco para ficar 43 dias cabulando o seu trabalho, como se fosse um jovem 
vadio que não quer comparecer à escola. Chega de Governador fujão. Ele 
tem a sua obrigação. Tinha a esperança de que, uma vez solucionado o 
problema dessa crise que o importunava, pelo menos por alguns dias, tivesse 
a honradez de assumir o Governo de Minas Gerais. Hoje, deixou-nos 
entregues à nossa própria sorte e, pior do que isso, nas mãos de um homem 
que, em um passado recente, tanto mal fez a Minas Gerais, que é o Vice-
Governador Newton Cardoso. Neste momento, estou apresentando uma 
emenda ao projeto de resolução reduzindo drasticamente o prazo para a 
licença de tratamento de saúde do Governador Itamar Franco. O Dr. Raul 
Cutaide disse que receberia alta hoje e que, na segunda-feira, poderia 
trabalhar. Conheço algumas pessoas que, com quatro ou cinco dias de 
cirurgia, jà assumiam as suas funções efetivamente. Não podemos aceitar 
que o Governador use o dinheiro do povo de Minas Gerais para sair pelo 
Brasil afora, fazendo proselitismo político e campanha de seu interesse 
pessoal. Esse gesto não engrandece a biografia do Governador Itamar 
Franco. 

A Assembléia Legislativa saberà dizer não. Basta de covardia, basta de 
fugir de suas responsabilidades, Governador! Assuma, pelo menos por um 
momento, o Governo de Minas. Enfrente os problemas do Governo, muitos 
dos quais V. Exa. criou pela sua omissão. Nosso Estado encontra-se em 
situação caótica. Minas Gerais està ingovernàvel, literalmente quebrada por 
omissão do Governador. Ele que assuma e enfrente esses problemas. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho pela não-aprovação do requerimento 
que solicita tramitação de urgência desse projeto de resolução. Não podemos 
ser coniventes com mais esse ato de desrespeito para com o povo de Minas 
Gerais. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely TarqOínio. 
O Deputado Hely TarqOinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui estamos 

para fazer uma avaliação sobre o pedido de licença do Sr. Governador Itamar 
Franco. O Governador já foi operado de uma patologia, uma doença na 
vesícula, e, pelas leis da cicatrização, estará curado em oito dias, a não ser 
que surja complicação no pós- operatório. O Governador já se afastou do 
Governo e pediu 43 dias para ter tempo de fazer sua campanha para a 
Presidência da República. Mas a Constituição, as regras para que se afaste 
ficariam prejudicadas se votássemos contra o projeto de resolução. 
Perguntaria aos juristas: Qual a punição existente para o Governador Itamar 
Franco? Será que não estaríamos cuidando de algo que está ocupando 
nosso tempo, o tempo da Consultoria, as luzes acesas neste Plenário em 
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pleno apagão, brincando de ser Deputado, de analisar um projeto de 
resolução que não nos levará a nada? Devemos tratar o assunto com mais 
seriedade, embora o próprio Governador não tenha demonstrado essa 
mesma seriedade no início de seu Governo, quando decretou moratória, 
trazendo transtornos para Minas Gerais. 

Vemos que todas as declarações da Procuradoria do Governador - não do 
Estado, mas do Governador - são sempre no sentido de fazer sua defesa 
antecipada com relação ao acerto das contas de Minas Gerais. Estão 
rastreando as contas do Governo passado á procura de irregularidades. 

Na época da ocupação da fazenda do filho do Presidente Fernando 
Henrique, observei que a Procuradoria do Estado se antecipou, como 
nomeada por ele. Aliás, esse é um vício em todo o País, não só em Minas 
Gerais. Em todos os Poderes tem um dedo do Executivo. Precisamos avaliar 
essa situação. Realmente é necessário fazermos uma reforma, termos uma 
proposta diferente no parlamento - como eu disse -, fiscalizando, 
reformulando as leis, para tornar a situação transparente, bem mais 
transparente para o povo. 

O Governador, desde o primeiro dia, não demonstrou vocação para 
administrar Minas Gerais, não tem aquele perfil que o povo esperava. O povo 
depositou o seu voto, ás vezes inocentemente, ás vezes manipulado, já que 
ainda existem 32% de analfabetos úteis neste País. Mesmo que outros 
governos estejam envidando esforços, agora está claro para todos que é 
preciso ensinar ao povo, que é preciso dar luz através da educação. Já 
demos esse passo, mas ainda vai demorar alguns anos. 

Mas o Governador ganhou o voto dos mineiros, apesar de viver mais fora 
de Minas, no Rio de Janeiro, e, agora, depois dos "road shows", aproveita 
uma oportunidade para se submeter a uma cirurgia, já tendo toda uma 
programação para desenvolver o seu projeto político. 

Penso - essa é minha posição pessoal, não de partido - que o Vice-
Governador tem mais vocação para o poder, está mais interessado, 
politicamente, em atender aos municípios e aos Prefeitos. Por isso nem sei 
se seria bom votar contra. No entanto, como sou homem de partido, vou 
votar de acordo com ele. Mas o meu entendimento pessoal é que aquele que 
não tem mais energia para comandar deveria ir embora. 

Se a energia que tem está investida em ser candidato, que o deixem 
começar a fazer sua campanha, embora, do meu ponto de vista, ainda seja 
precoce falar-se em eleições para Presidente da República. Os políticos 
deveriam estar mais conscientes, ter mais serenidade, mais maturidade, e 
não ficar criando desgovernos no Pais. Nos outros Estados, também já tem 
um prenúncio de clima pré-eleitoral. 

Ora, a eleição ainda está distante. O povo espera que os políticos que 
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administram os três Poderes estejam envolvidos com a problemática 
política e administrativa de cada região, porque não é fácil administrar um 
pais nessa situação de globalização, que é um verdadeiro dragão que 
consome a todos. 

Além do mais, Itamar Franco representa fator de risco internacional para a 
economia do Brasil - todos sabemos disso -, porque não tem serenidade. 
Pode até declarar uma falsa moratória contra os organismos internacionais 
financeiros. Tem coragem de fazer isso. 

Então, deixo um alerta. Ele está no caminho que é legitimo. No entanto, 
chamo a atenção para a lei eleitoral, as circunstãncias em que vivemos hoje, 
o clima de vaidade devido ao poder, de perpetuação de poder com que todos 
convivemos. 

Não estou dizendo isso partidariamente. Precisamos mudar a nossa 
cultura. Há um ano e meio, está-se falando em candidato à Presidência da 
República. A imprensa precisa disso. Tudo bem. Mas, todos os meses, está 
lá: "Fulano subiu nas pesquisas, Fulano desceu". Nada definido. Todos os 
políticos esperando setembro para ver como ficarão os partidos. Não há uma 
lei de fidelidade partidária. 

Parece que agora o Congresso está querendo acionar a Comissão de 
Ética. Isso é importante, mas o que estamos vivendo é o caos. Não um caos 
por causa do Presidente da República. O Presidente é um estadista, está no 
caminho certo, tenho coragem de falar isso e analisar a questão, mas 
analisá-la com um conjunto de pessoas que tenha consciência da gravidade 
da situação de todos os países subdesenvolvidos, no contexto da economia 
mundial, nesse clima financeiro de sobe-e-desce, em que uma Argentina 
consegue alterar todo um panorama com a sua crise, agravando o risco 
sistêmico. 

Então, Itamar Franco não é aquele homem que tem o perfil para nos 
governar. De repente - quem sabe? -, vai embora mais cedo. Quem sabe 
essa doença foi uma coincidência que Deus provocou para que o povo de 
Minas Gerais tenha mais tranqüilidade, mais paz. Embora, como ser humano 
e Deputado, eu o respeite pelos bons serviços que prestou ao Brasil no 
passado - porque, no presente, é um obstáculo, um complicador -, desejo 
que se recupere plenamente da doença, da cirurgia a que foi submetido. 
Como médico, sei que, de acordo com as estatísticas, dificilmente teria uma 
complicação e, em oito dias, estaria completamente curado. É claro que 
existe sempre o risco de uma pequena complicação, mas, pelo que foi 
descrito pelos médicos de São Paulo, o caso dele é de uma urgência muito 
relativa: dá tempo de programar, de analisar, não é emergência. 

Diante disso, de forma irresponsável, pediu seu afastamento do Govemo. 
O que me preocupa é: se nós, Poder Legislativo, votarmos contra, qual será 
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a solução? Ficará do mesmo tamanho? Teremos de perguntar a um jurista 
como ficaria, mas não vamos nos prolongar. As circunstâncias têm de ser 
avaliadas, e, para isso, temos o projeto de resolução. Precisamos encontrar o 
melhor caminho, mas isso não é problema. 

Tenho a certeza de que não haverá punição nenhuma por ter se afastado, 
até porque tem justificativa assinada por três médicos. Está garantido pelo 
estado de fato da doença. Não terá punição nenhuma. Seria perder tempo 
ficarmos discutindo muito essa questão e gerar despesa para o povo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, solicito encerramento da 

reunião por falta de "quorum". 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 2, às 9 horas, 
nos termos do edital 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. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 1°/8/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Gerson 

de Britto Mello Boson, ocorrido em 28/7/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento de Adriano 
Ferreira, ocorrido em 16/7/2001, em Pedro Leopoldo. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Márcio 
Rodrigues de Souza, ocorrido em 26/7/2001, em Pedro Leopoldo. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento de Alisson Leal 
Diniz, ocorrido em 14/7/2001, em Pedro Leopoldo. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do Mons. 
Trajano Barroco, ocorrido em 3017/2001, em Poços de Caldas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Lúcia 
Vilaboim, ocorrido em 20/7/2001, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Domingos 
Pereira Santos, ocorrido em 24/7/2001, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÃO 



" õ 

= -

95 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", 

do Regimento Interno, a seguinte manifestação: 
de congratulações com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA -, o 

Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte, à 
Secretaria de Estado da Saúde e ao Prof. João Carlos Pinto Dias pela 
certificação internacional recebida pelo Estado de Minas Gerais no que tange 
à erradicação da transmissão vetorial da doença de Chagas pelo Triatoma 
infestans (Requerimento n• 2.385/2001, da Comissão de Saúde). 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2" Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda á Constituição n° 57/2001 -Projetos de Lei n°s 1.635 a 1.651/2001 -
Requerimentos n°s 2.399 a 2.421/2001 - Proposição Não Recebida: 
Requerimento dos Deputados Miguel Martini e João Leite - Comunicações: 
Comunicação da Comissão de Transporte - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Inexistência de quórum para votação - 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.262/2000; discurso do Deputado Sebastião Costa; 
questão de ordem- Encerramento -Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Adelino de Carvalho -Agostinho 

Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista- Fábio A velar-
Gil Pereira - Hely Tarqolnio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h10min, a lista de 

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

1' Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Adelino de Carvalho, 2°- Secretário "ad hoc", procede á 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 57/2001 

Dá nova redação ao inciso li do art. 31 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso 11 do art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 31 - ............................................................................... . 
11 - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada 

período de 5 (cinco) anos de efetivo exercicio no serviço público do Estado 
de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a titulo de 
indenização, nos seguintes casos: 

a) quando da aposentadoria, ou contagem em dobro das não gozadas para 
esse mesmo fim; 

b) para percepção de adicionais por tempo de serviço; 
c) quando o servidor público for mutuário do Sistema Financeiro de 

Habitação, para quitação do saldo devedor de financiamento de aquisição de 
casa própria, ficando o pagamento condicionado à comprovação, por parte 
do interessado, de sua condição de mutuário, sendo efetuado diretamente ao 
agente financeiro pelo órgão pagador a que se vincula o beneficiário.". 

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

Sala das Reuniões, 1 o de agosto de 2001. 
Sargento Rodrigues - Ivo José - Ambrósio Pinto - Cristiano Canêdo - Aílton 

Vilela - João Batista de Oliveira - Sávio Souza Cruz - Maria Olívia - Bené 
Guedes - Miguel Martini - Agostinho Silveira - João Leite - Djalma Diniz -
Eduardo Brandão - Márcio Kangussu - Wanderley Avila - Rogério Correia -
Amilcar Martins - lvair Nogueira - Luiz Menezes - Sebastião Costa - Doutor 
Viana - Kemil Kumaira - Adelino de Carvalho - Elbe Brandão - Eduardo 
Hermeto- Márcio Cunha- Paulo Piau. 

Justificação: A emenda que ora se propõe vem reparar uma situação: o 
Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na Lei n° 10.618, de 
14/1/92, que permitia ao servidor público estadual utilizar-se de suas férias-
prêmio, convertidas em espécie, para quitação de débito de saldo devedor 
junto ao Sistema Financeiro de Habitação, mediante comprovação da 
condição de mutuário. A lei, em seu art. 2°, concedia o prazo de 90 dias para 
regulamentação pelo Poder Executivo, o que não ocorreu. 



98 
A Emenda à Constituição n° 18, de 21/12/95, modificou o inciso li do art. 

31 da Constituição do Estado, restringindo o recebimento das férias-prêmio 
somente ao caso de aposentadoria ou a contagem em dobro das não 
gozadas para esse fim e para a percepção de adicionais por tempo de 
seiViço, de forma que o seiVidor se viu impossibilitado de usar do direito 
anteriormente previsto na legislação, por ato de descumprimento de quem 
deveria colocar em prática a execução da lei. 

Além do mais, o direito aqui pretendido não gera despesa nova aos cofres 
públicos, pois já está prevista no texto vigente, mas concede ao seiVidor 
mutuário a possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema Financeiro de 
Habitação, ficando seu imóvel desonerado de dívida. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.635/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Comendador Gomes o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de área 
com 849, 70m2 (oitocentos e quarenta e nove vírgula setenta metros 
quadrados), localizado naquele município, na Rua Tiago de Castro e Avenida 
Marechal Deodoro da Fonseca, registrado sob o n° 29.697, à fls. 229 do livro 
3-BS, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fruta!. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
instalação da Câmara Municipal, da Junta do SeiViço Militar e da Secretaria 
Municipal de Ensino. 

Art. 2°- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Anderson Adauto 
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar a 

doação de imóvel constituído de área de 849, 70m2
, com área construída de 

174,5om•. 
Em 1967 o Município de Comendador Gomes doou ao Estado o referido 

imóvel para que funcionasse como prédio escolar, o que de fato ocorreu, mas 
há muito ele perdeu essa função. 

Estando o prédio desocupado e em situação precária, e existindo a 
necessidade de se transferir a Câmara Municipal das dependências da 
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Prefeitura, o Legislativo tomou a iniciativa de reformá-lo para que possa ser 
utilizado para suas reuniões, destinando três salas para a Secretaria 
Municipal de Ensino e para a Junta do Serviço Militar. 

É importante mencionar que, hoje, todo o imóvel se encontra bem 
conservado pela Câmara Municipal, que arca com todas as despesas para 
sua manutenção. 

Por certo este parlamento, reconhecendo as razões que fundamentam a 
proposição, se empenhará em aprová-la. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.636/2001 
Cria o Conselho Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 

de Minas Gerais - COREMG - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Conselho Estadual de Regulação do Serviço 

Público Delegado do Estado de Minas Gerais - COREMG - com o objetivo de 
regular as ações das empresas delegadas e concessionárias dos serviços 
públicos nas áreas de: 

a) água e esgoto; 
b) energia elétrica; 
c) rodovias; 
d) saneamento básico; 
e) distribuição de gás canalizado; 
f) transporte intermunicipal de passageiros; 
g) inspeção de trânsito e de segurança de veículos. 
Art. 2° - Constituem objetivos do COREMG: 
I - aprovar os planos de prestações de serviços, assim entendidos aqueles 

que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
nas suas tarifas; 

11 - garantir harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, 
permissionários e autorizatários de serviços públicos; 

111 - garantir a transparência na prestação de serviços públicos para a 
população. 

Art. 3° - Compete ao COREMG moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de 
interesse, no limite das atribuições previstas nesta lei, relativos ao objeto das 
concessões, permissões e autorizações, de forma a garantir os interesses da 
população mineira. 

Art. 4° - Compete ainda ao COREMG: 
I - garantir o principio da isonomia no uso e acesso aos serviços 
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concedidos; 

11 - participar dos estudos para definição das tarifas de serviços delegados, 
garantindo sua modicidade e o justo retorno dos investimentos aos 
concessionários; 

111 - requisitar e obter informações relativas aos serviços públicos 
delegados, de órgãos ou entidades da administração estadual, de 
concessionários, permissionários ou autorizatários; 

IV - fiscalizar a qualidade dos serviços, por meio de indicadores e 
procedimentos amostrais. 

Art. 5"- O COREMG será composto de doze membros, com as seguintes 
origens: 

I -três membros de livre indicação do Governador do Estado; 
11 - um representante do quadro funcional da CEMIG e um da COPASA-

MG, indicado em eleição secreta efetuada entre os servidores de carreira das 
empresas; 

111- um representante da OAB; 
IV- três representantes dos concessionários, permissionários e 

autorizatários de serviços públicos no Estado de Minas Gerais; 
V- dois representantes dos municípios, indicados pela AMM; 
VI -um representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 
VIl - um representante da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Art. 6"- Os membros do COREMG terão mandato de quatro anos e 

somente serão empossados após terem seus nomes aprovados pela 
Assembléia Legislativa do Estado, devendo satisfazer, simultaneamente, as 
seguintes condições: 

I - ser brasileiro; 
11 - ser maior de idade; 
111 -ter habilitação profissional de nível superior; 
IV - ter reputação ilibada e idoneidade moral. 
Art. 7°- Os membros do COREMG somente poderão ser destitui dos, no 

curso de seus mandatos, por decisão da Assembléia Legislativa do Estado. 
Art. s• - Os membros do COREMG não terão a sua atividade remunerada. 
Art. g• - Os membros do COREMG se reunirão ordinariamente de três em 

três meses e extraordinariamente por convocação de seu coordenador. 
Art.1 O - Os membros do COREMG estabelecerão em trinta dias, a contar 

da publicação desta lei, o regimento interno do Conselho. 
Art.11 - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data da sua publicação. 
Art.12 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
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Justificação: O Projeto de Lei n• 13.869/2001, encaminhado pelo 

Governador do Estado à Assembléia Legislativa, em seu art. 59 propõe: 
"Ficam extintos a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Minas Gerais - ARSEMG- e os cargos de provimento em comissão a que se 
referem os Anexos I e 111 da Lei n• 12.999, de 31 de julho de 1998". 

Tendo em vista a necessidade de regulação, fiscalização e 
acompanhamento dos serviços públicos delegados, a defesa do consumidor 
e sua lei especifica e a necessidade de tomar transparentes as ações das 
empresas públicas e privadas delegadas pelo Estado de Minas Gerais, não 
pode o cidadão mineiro ficar à mercê de empresas delegadas nas áreas de 
energia elétrica, concessão de rodovias, água e esgoto, saneamento básico, 
transporte intermunicipal de passageiros, distribuição de gás canalizado, 
inspeção de trânsito e de segurança de veículos. 

A necessidade de dar transparência e de garantir a fiscalização das ações 
das empresas delegadas e concessionárias, a fim de prevenir abusos, é 
inerente ao próprio processo da concessão de serviços públicos, de forma a 
defender os interesses da população. 

Objetivando desenvolver uma política pública de fiscalização e controle 
sintonizada com a população, é necessário estabelecer um processo de 
defesa dos interesses dos cidadãos, para que possam tomar conhecimento, 
apoiar e participar da regulação dos serviços prestados pelas empresas 
delegadas. Dessa forma, estaremos vigilantes, medindo o grau de satisfação 
e de qualidade do serviço prestado pelas empresas delegadas à população. 
de Minas Gerais. 

Recentemente vimos na Assembléia o escândalo em que se converteram 
os contratos com empresas privadas para operarem radares nas rodovias do 
Estado, os quais foram transformados em meros caça-níqueis, ao invés de se 
tornarem parte de uma política de prevenção de acidentes. 

É da natureza das empresas privadas a busca do lucro. Quando falamos 
de pollticas públicas, em primeiro lugar devemos proteger os interesses dos 
cidadãos. Não podemos ficar sem um instrumento regulador dessas 
atividades, e a melhor maneira de se fazer isso é garantindo a participação 
conjunta da sociedade, dos organismos do Governo e das empresas 
delegadas, visando à qualidade dos serviços prestados e à transparência. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.637/2001 
Institui o Programa de Resgate Histórico e Valorização das Comunidades 

Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais, tendo como base o art. 68 
das Disposições Transitórias da Constituição da República, e dá outras 
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providências - Projeto Quilombos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Tendo como base o art. 68 das Disposições Transitórias da 

Constituição da República Federativa do Brasil, fica instijufdo o Programa de 
Resgate Histórico e Valorização das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos em Minas Gerais, com o objetivo de desenvolver as seguintes 
atividades: 

- identificar e demarcar os terrijórios ancestrais e as terras remanescentes 
de quilombos no Estado de Minas Gerais; 

- promover o levantamento e legalização dessas áreas, por meio do ITER-
MG; 

- promover o levantamento histórico e cultural dessas comunidades por 
meio da Fundação João Pinheiro, UEMG e UFMG; 

- identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de incentivo à 
cultura; 

- apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, 
agrário e social para serem financiados prioritariamente pelo BDMG e outras 
fontes; 

-abrir linhas de crédito no BDMG para o turismo cultural e ecológico, a fim 
de viabilizar as comunidades remanescentes. 

Art. 2" - O Estado, a partir do levantamento histórico e cultural dessas 
comunidades, incluirá no currículo escolar obrigatório de Minas Gerais o 
estudo da História dos Quilombos em Minas Gerais e das suas 
características culturais. 

Art. 3" - Os programas de Geração de Renda e Qualificação Profissional 
desenvolvidos pela SETASCAD e geridos pelo Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Geração de Renda deverão dar prioridade ao público 
alvo dessas comunidades. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Foram quase 360 anos de trabalho escravo no Pais, 196 anos 

na Capitania e, posteriormente, na Província de Minas Gerais. As primeiras 
levas de escravos africanos chegaram para o trabalho na mineração e no 
garimpo do diamante, por volta de 1692. Vieram principalmente de Angola, 
Congo, Gana e Moçambique. Lá possuíam identidade, cultura, e alguns 
procediam mesmo de reinos altamente evoluídos para o contexto da época. 
Reconheciam-se como lulas, sudaneses, ewés ou geges, guinés, mandingas 
e, sobretudo, bantos. A escravização suprimiu as identidades e 
homogeneizou a todos com a classificação de pretos e negros, transferindo 
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para homens e mulheres de pele escura os conteúdos negativos 
existentes no imaginário coletivo, construido desde a Europa. 
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Para se ter uma idéia do peso demográfico desses contingentes 
populacionais na Capitania mineira, na tabela mais conhecida, de 1776, 
constata-se a "existência de 70.769 brancos, 82 mil pardos e 167 mil pretos, 
somando 319.769 indivíduos". Quer dizer, os negros e mestiços constituiam 
quase 80% da população das Gerais. 

A mineração não absorvia todo esse contingente populacional, que ia 
buscar as formas de sustento nos ganhos lícitos, como era o caso das negras 
quitandeiras, ou nos ganhos ilfcitos e nas pequenas infrações, como nos 
casos da prostituição, dos roubos e dos extravios de pedras preciosas, bem 
como na formação de bandos e na feitiçaria. 

Por outro lado, a formação de quilombos foi uma constante durante todo 
esse periodo de escravidão. Pesquisadores dessa forma de resistência, 
como o Prof. Carlos Magno, da UFMG, dão notícia de centenas de quilombos 
em Minas Gerais, sendo o de Ambrósio o mais importante dos estudados até 
o momento. 

Ao longo desses quase 200 anos de trabalho escravo em Minas Gerais, foi 
sendo construida toda uma "ideologia da vadiagem" e da "humanidade 
inviável". Recorro, mais uma vez, a Carlos Magno, que descreve esse 
processo de desqualificação em cores bastante fortes: "A perplexidade do 
homem livre pobre e constantemente desclassificado, a camada dominante 
opôs um corpo bastante organizado de formulações cujas raizes lançam seus 
frutos ainda hoje, pois foram incorporadas e reelaboradas pela nossa tradição 
autoritária. Em sfntese, a camada dos homens pobres era tida como uma 
outra humanidade, inviável pela sua indolência, pera sua ignorância, pelos 
seus vícios, pela mestiçagem ou pela cor negra de sua pele; habitantes de 
uma terra rica e farta, esses homens nada faziam para dela conseguir frutos; 
poderiam viver de expedientes e esmolas, descurando do futuro, repudiando 
as formas permanentes da atividade econômica e abraçando um modo de 
vida itinerante e imprevidente". É o que diziam. 

A abolição do trabalho escravo, em 1888, não veio acompanhada de 
medidas que pudessem integrar os negros na sociedade de classes e 
instrumentalizá-los para a cidadania. Pelo contrário, a abolição acontece em 
um período em que as doutrinas de superioridade racial dos europeus estão 
em voga e contaminam os mais variados campos do conhecimento, como a 
História, a Biologia, a Medicina, a Medicina Legal e as ciências que vieram 
depois, como a Antropologia e a Sociologia. 

Mas essa não é apenas uma visão "a posteríorí", a partir dos resultados 
palpáveis daquele movimento até os dias de hoje. Isto porque houve 
políticos, como é o caso de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 



104 
defendiam, por exemplo, a reforma agrária como medida para permitir a 
participação dos ex-escravos no sistema produtivo. 

Aquelas teorias racistas que influenciaram o pensamento das nossas elites, 
dos políticos e dos reformadores sociais impuseram limites estruturais ao 
movimento abolicionista. Um jornal dessa corrente, "A Redempção", de São 
Paulo, traz, em seu número de 11/12/1887, a seguinte opinião: "o distinto do 
abolicionista é a limpeza da consciência, é o libertar aqueles a quem estão 
roubando e deixá-los que vão tratar de sua vida ou pagar-lhes o salário a que 
tem direito todo aquele que trabalha; é ter sua casa, seu lar, sua famllia limpa 
da lepra negra que contamina a todos e perverte os costumes". 

Milhões de africanos tinham aportado ao Brasil. Aqui construíram uma 
cultura exuberante e ergueram cidades que são hoje património da 
humanidade; produziram a riqueza das nações, particularmente de Portugal e 
da Inglaterra. Estratégias de exclusão e repressão são faces da mesma 
moeda. Agora, encerro este retrato sem retoques da crua realidade dos 
negros, nesses quase 360 anos de escravização e 112 anos de abolição 
inconclusa do trabalho escravo, para abordar o momento presente. 

Atualmente, passados 500 anos de Brasil, temos assistido a gestos de 
enorme grandeza ética, como é o caso da Igreja Católica, que pediu perdão 
pelos pecados cometidos contra os lndios e contra o povo negro. Não 
obstante o enorme efeito de atitudes como essa, é chegado o tempo da 
proposição de medidas concretas, de politicas e de estratégias para a busca 
da justiça, da verdade, para promover a igualdade de oportunidades entre os 
váríos segmentos étnicos de nosso Estado e Pais. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.638/2001 
Declara de utilidade pública o Instituto Félix Guattari, com sede no 

Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarado de utilidade pública o Instituto Félix Guattari, com 

sede no Município de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Instituto Félix Guattarí, sem finalidades lucrativas, é pessoa 

jurídica de direito privado, mantida pela Fundação Gregório F. Baremblitt. 
Suas ricas atividades visam a lograr, basicamente, duas metas: primeira: 

planejar, incentivar, promover, fomentar e protagonizar estudos e pesquisas 
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nas áreas da saúde e do bem-estar biopsicossocial, assim como o pleno 
exercicio da cidadania; segunda: prestar serviços técnico-científicos, 
remunerados ou não, a entidades, empresas e, de preferência, á 
comunidade. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres pares ao titulo de 
utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

- Publicado, vai o projeto ás 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" 1.639/2001 
Altera a redação do parágrafo único do art. 1 • e do art. 2" da Lei n• 11.747, 

de 16/1/95, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Cláudio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- Dê-se ao parágrafo único do art. 1" e ao art. 2" da Lei n• 11.747, de 

16/1/95, a seguinte redação: 
"Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se á 

construção do Centro de Cultura e Ginásio Poliesportivo do município." 
Art. 2" - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista no artigo anterior.". 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bilac Pinto 
Justificação: O projeto de lei em apreço tem por objetivo alterar a redação 

do parágrafo único do art. 1" e do art. 2" da Lei n• 11.747, de 16/1/95, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio. 

O bem foi doado com a intenção de que a Prefeitura instalasse nele o 
Centro de Cultura, sob pena de se fazer sua reversão ao Estado. 

Acontece que a administração municipal, além de instalar o Centro de 
Cultura, iniciou a construção do Ginásio Poliesportivo. Em razão disso, a obra 
foi embargada pela Caixa Econômica Federal. 

Entendemos que cultura, esporte e lazer são indispensáveis à boa 
formação de qualquer cidadão e, portanto, nada mais justo que a construção 
do Ginásio Poliesportivo junto ao Centro de Cultura. 

A modificação ao art. 2" objetiva estabelecer novo prazo para que o 
municipio conclua uma obra que, por encontrar-se embargada, apenas será 
reiniciada após a edição da lei oriunda do projeto ora apresentado . 

Feitas essas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres 
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pares nesta Casa para que a proposição em exame seja aprovada, de 
forma a permitir a concretização do importante objetivo que estabelece para o 
imóvel doado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.640/2001 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, com 

sede no Município de Santa Rita do Sapucai. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Alegria 

de Viver, com sede no Município de Santa Rita do Sapucai. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Bilac Pinto 
Justificação: O Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, de que trata este 

projeto de lei, é uma entidade beneficente sem fins lucrativos. 
Conforme consta em seu estatuto, ele está voltado para a promoção e a 

integração de pessoas da terceira idade, incentivando e propiciando o seu 
aprimoramento físico, mental e sociocultural. Presta, dessa maneira, bons 
serviços ao povo de Santa Rita do Sapucar. 

Essa entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, titulo que se lhe pretende conceder nesta oportunidade, razão pela 
qual contamos com a anuência dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.641/2001 
Fica concedido desconto de 40% no valor das passagens rodoviárias 

intermunicipais no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Será concedido, pelas empresas concessionárias de transporte 

coletivo intermunicipal, desconto de quarenta por cento (40%) no valor das 
passagens aos aposentados e pensionistas que comprovem atender os 
seguintes requisitos: 

I - idade igual ou superior a sessenta e cinco anos; 
11 -renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos. 
Art. 2' - Para fins de comprovação dos requisitos previstos no artigo 1°, 

será emitida credencial pelas entidades filiadas à Federação dos 
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Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais - FAPMG. 

§ 1• - A credencial referida no "caput" deste artigo será emitida á vista de 
cópias autenticadas do documento de identidade do interessado e de 
comprovante atualizado dos valores recebidos a titulo de aposentadoria ou 
pensão, que serão retidos pela entidade emissora. 

§ 2•- A FAPMG deverá elaborar modelos de credencial, que deverá conter, 
obrigatoriamente, foto, número da identidade e número do CPF do 
beneficiário, bem como o nome e endereço da entidade emissora. 

§ 3• - O desconto de que trata a lei será concedido mediante apresentação 
da credencial de que trata o artigo anterior quando da aquisição de 
passagem intermunicipal, limitado a três passageiros por viagem. 

Parágrafo único - O desconto previsto no "caput" deste artigo não será 
concedido na aquisição de passagens para viagens dentro da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. s• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: O projeto de lei que ora apresento dispõe sobre o desconto de 

40% no valor das passagens rodoviárias intermunicipais para os aposentados 
e pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos e que percebam uma 
renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos, o que seria uma 
medida que considero necessária tendo em vista a situação dos aposentados 
no Estado de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito aos de baixa 
renda. 

A situação dos aposentados, não só neste Estado como no Brasil, não é 
nenhuma novidade, pois todos nós somos sabedores das dificuldades 
encontradas por eles, principalmente no que diz respeito ao deslocamento de 
uma cidade para outra, uma vez que as passagens são muito onerosas. Isso 
faz com que a maioria dos aposentados e pensionistas adiem suas viagens 
devido ao alto custo do deslocamento, além de causar sérias conseqüências, 
principalmente no que diz respeito a saúde dessas pessoas. 

Contamos com a colaboração e o apoio dos pares desta casa para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.642/2001 
Fica concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) na aquisição de 

passagem no sistema de transporte coletivo intermunicipal para estudantes 
dos ensinos médio e universitário. 



108 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É concedido o desconto de 50% (cinqüenta por cento) aos 

estudantes dos ensinos médio e universitário na compra de passagem no 
sistema de transporte coletivo intermunicipal. 

Art. 2• - Os estudantes beneficiados deverão estar devidamente 
identificados por carteiras da União Nacional dos Estudantes - UNE -, da 
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -, da União Colegial 
de Minas Gerais - UCMG - e dos Diretórios Centrais Acadêmicos das 
universidades estabelecidas no Estado de Minas Gerais. 

Art. 3•- A validade do beneficio é de um ano, prorrogável anualmente. 
Art. 4• - Ao deixar as instituições de ensino médio ou universitário, o 

estudante perde o direito ao beneficio da meia passagem. 
Art. 5° - As empresas de transporte coletivo que operam as linhas 

intermunicipais deverão reservar dois assentos dos veículos para os 
beneficiários desta lei, até quinze minutos antes do horário de partida. 

Art. s• -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 7• - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. a• -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: O estudantes dos ensinos médio e universitário, 

principalmente do interior do Estado, saem de um determinado município e, 
por força da necessidade, estudam em outro, o que certamente cria uma 
série de custos adicionais. Isso faz com que o estudante procure emprego 
para custear suas despesas e comprar sua passagem. 

A meia passagem no transporte coletivo intermunicipal representará mais 
uma conquista e uma relevante redução nas despesas dessas pessoas, que 
já têm orçamento reduzido e com poucas possibilidades de aumento. 

A meia passagem também servirá ao propósito de fomentar o turismo 
estudantil, dando aos alunos a possibilidade de viajar pelo Estado e conhecer 
nossa história e cultura, possibilitando-lhes, dessa forma, adquirir mais 
conhecimento e amadurecimento. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.643/2001 
Declara de utilidade pública a Orquestra de Câmara de ltaúna, com sede 

no Município de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra de Câmara de 



z 
õ 

ltaúna, com sede no Municfpio de ltaúna. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
João Leite 
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Justificação: Fundada em 22/9/97, a Orquestra de Câmara de ltaúna é uma 
entidade civil de direito privado sem fins lucrativos e de caráter 
eminentemente cultural e educacional. 

De acordo com o art. 3° de seu estatuto, a Orquestra tem por objetivos 
difundir a arte musical em todos os gêneros, promover o ensino da música, 
divulgar os músicos da cidade e o nome de ltaúna e participar ativamente dos 
movimentos musicais nacional e internacional, levando às comunidades e 
lazer e cultura. 

Vale ressaltar que a agremiação, além de se mostrar meritória para receber 
o título declaratório de utilidade pública, atende aos requisitos enunciados 
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para esse mesmo fim, a saber, encontra-se 
em funcionamento no Estado há mais de dois anos, é dotada de 
personalidade jurídica e os membros de sua diretoria são de reconhecida 
idoneidade e não são remunerados pelo exercfcio de suas funções. 

O signatário está certo, pois, de que os colegas parlamentares acolherão 
este 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° 1.644/2001 
Declara de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, com sede no 

Municlpio de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, 

com sede no Município de Varginha. 
Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 2 de agosto de 2001. 
João Leite 
Justificação: Fundada em 24/3/92, a Liga de Futsal de Varginha é uma 

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos e de caráter 
eminentemente cultural e educacional. 

De acordo com o art. 4° de seu estatuto, a Liga de Futsal tem por objetivos 
promover a otimização de várias competições, nas mais variadas faixas 
etárias, promover cursos e simpósios para a atualização e a preparação de 
atletas, dirigentes, oficiais de arbitragem, nos âmbitos local, regional e 
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interestadual. 

Vale ressaltar que a agremiação, além de se mostrar meritória para receber 
o titulo declaratório de utilidade pública, atende aos requisitos enunciados 
pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, para esse mesmo fim, a saber, encontra-se 
em funcionamento no Estado há mais de dois anos, é dotada de 
personalidade jurídica, e os membros de sua diretoria são de reconhecida 
idoneidade e não são remunerados pelo exercício de suas funções. 

O signatário está certo, pois, de que os colegas parlamentares acolherão 
este projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, pra 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" 1.645/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Chonin de Cima 

- ACOCCI -, com sede no Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Chonin de Cima - ACOCCI -, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
José Henrique 
Justificação: A Associação Comunitária do Chonin de Cima, fundada em 

22/5/87, não possui fins lucrativos e não remunera os membros de sua 
diretoria pelo exercício de suas funções. 

Tem como objetivo principal a prestação de assistência nas áreas da 
saúde, social, da educação e da habitação , atendendo à comunidade 
carente local. 

Dessa forma, evidencia-se o seu caráter de utilidade pública, conforme está 
demonstrado em documentação anexa. 

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, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.646/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Idoso Carente 

Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAGF -, com sede no Município 
de Chalé. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência 

ao Idoso Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAGF -, com 
sede no Município de Chalé. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
José Henrique 
Justificação: A Fundação de Assistência ao Idoso Carente Cristiano 

Alexandre Garonci Fulanete é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, 
fundada em 30/6/97. 

Foi criada com o objetivo de promover iniciativas que visem o 
desenvolvimento social, técnico, econômico, cultural e assistencial ao menor 
carente e ao idoso, abrangendo também os produtores rurais. 

Trata-se de entidade que não remunera os membros de sua diretoria, 
composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 

Dentro desse esplrito, evidencia-se o seu caráter de utilidade pública, 
conforme demonstrado em documentação anexa. 

Sendo assim, por certo esta postulação receberá o apoio dos nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, de o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.647/2001 
Dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do ensino médio e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica incluída na grade curricular do ensino médio a matéria 

Literatura Mineira. 
Art. 2° - A série em que a matéria será incluída será definida pelo órgão 

competente da Secretaria de Estado da Educação. 
Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão cobertas por 

recursos orçamentários próprios, suplementados, se necessário. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de julho de 2001. 
José Milton 
Justificação: Vivemos em Minas Gerais um desafio. Em alguns lugares, 

ocorre um verdadeiro renascimento literário, e em outros nada se fala . 
No setor educacional, há livros didáticos excelentes; todavia no estudo da 

literatura do século XX, entra ano, sai ano, mantém-se o estudo em cima de 
nomes há muito consagrados, e existem lacunas imperdoáveis. Sempre 
encontramos Carlos Drumond de Andrade, Guimarães Rosa, Murilo Mendes 
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e poucos mais, mas onde estão Murilo Rubião, Fernando Sabino, Emílio 
Moura, Vivaldi Moreira, Djalma Andrade, Adélia Prado, Roberto Drumond e 
tantos outros de valor incontestável? 

Além disso, o contato dos estudantes com importantes obras é feito apenas 
utilizando trechos escolhidos e resumos, que nem sempre dão uma visão 
necessária do conjunto em relação ao panorama literário. 

Há que se ressaltar também o quase geral desconhecimento das principais 
entidades literárias mineiras e do trabalho que desenvolvem. 

O que se pretende com a presente proposta é aumentar a intimidade do 
mineiro com a literatura de sua região, com a alma mineira, tão ampla e 
eclética em suas manifestações, e que em si condensa, com brilho, a alma 
do mundo inteiro. 

É com esse propósito que esperamos o apoio dos nobres colegas á 
aprovação da proposta que ora apresentamos. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.648/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural de Teófilo Otõni, com sede no Municipio de Teófilo Otõni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Teófilo Otõni, com sede no Município de Teófilo 
Otõni. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2001. 
Kemil Kumaira 
Justificação: O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Teófilo 

Otõni é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 22/6/87, que presta 
assistência á comunidade de Teófilo Otõni. Seu objetivo principal é a 
proteção à familia, gestantes, crianças, jovens e idosos, no que diz respeito à 
área da saúde. 

A entidade em pauta atende a todos os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas 
ao projeto proposto. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 1.649/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo Materno-Infantil Rosa 

Haddad- AMIRH -, com sede no Município de Lavras. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo 

Materno-Infantil Rosa Haddad- AMIRH -, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de agosto de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: A Associação de Amparo Materno Infantil Rosa Haddad -

AMIRH - é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de 
natureza assistencial, criada para atender gestantes e crianças necessitadas, 
atuando na área de saúde desde 30/6/95, data de sua fundação. 

Atualmente, a entidade realiza um trabalho praticado por profissionais 
qualificados, num total de 1. 700 atendimentos ao mês, distribuídos em 
serviços médicos, laboratoriais, fisíoterapêuticos, odontológicos, psicológicos, 
orientação nutricional, ultra-sonografias, mamografias, raios X, exames 
preventivos de cãncer ginecológico, cauterização e distribuição de 
medicamentos. Procura, dessa maneira, levar benefícios aos menos 
favorecidos com campanhas educativas e preventivas, num exercício de 
cidadania que cuida do bem mais precioso- a saúde. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa para que 
ela seja declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.650/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Popular Passaquatrense de 

Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no 
Municfpio de Passa-Quatro. 

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

Passaquatrense de Radiodifusão para Desenvolvimento Artfstico e Cultural, 
com sede no Município de Passa-Quatro. 

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 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: Deve ser estimulada toda e qualquer organização civil que 

colabore com o Estado no desempenho de seu papel dinamizador do 
processo destinado a melhorar as condições de vida do cidadão. É com este 
pensamento que propomos o reconhecimento público do valioso trabalho que 
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A entidade, além de difundir idéias, aspectos da cultura, da tradição, de 
auxiliar a integração popular, estimulando o lazer, a cultura e o convívio 
social, presta serviços de utilidade pública. Entendemos, pois, que, ao 
permitir a ampla expressão dos valores individuais e coletivos, a Associação, 
por meio de sua rádio comunitária, é significativa para o município que 
atende. Salientamos, ainda, que a entidade atende aos requisitos impostos 
pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, e pode receber o título de utilidade pública. 

Assim, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para que esta 
proposição seja acatada. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.651/2001 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Antônio Chequer, 

com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Lira 

Antônio Chequer, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de julho de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: A Corporação Musical Lira Antônio Chequer é uma associação 

civil sem finalidade lucrativa, foi fundada em 8/9/98. Atua em prol da cultura, 
participando das festividades cívicas, culturais e de entretenimento da cidade 
de Viçosa e promovendo a aptidão musical das pessoas interessadas, em 
especial, dos jovens. 

Mantém, em sua sede, uma escola para o ensino da arte musical e a 
formação de músicos; participa de atividades culturais e recreativas e faz 
apresentações em outras cidades. 

Submetemos a proposição à apreciação dos nobres pares e esperamos 
seja aprovado o projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.399/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja revogado o Decreto n• 
38.744, de 1997, que prejudica os pescadores profissionais do Estado. 
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N° 2.400/2001, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se incluam na 
Lei Orçamentária de 2002 recursos para atender os municípios integrantes 
da AMEJE e AMAJE. 

N° 2.401/2001, da Comissão de Politica Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil com vistas a 
que se estendam aos produtores da Área Mineira da ADENE os benefícios 
da linha de financiamento de incentivo à caprinocultura e ovinocultura. 

N° 2.402/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que patrocine ampla 
campanha publicitária para divulgação das qualidades do café mineiro. 

N° 2.403/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que se 
cumpram as normas que garantem ao preso condenado ou provisório o 
direito de receber visitas. 

N° 2.404/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Segurança Pública providências para apuração 
da morte do Sr. José Valente Filho. 

N° 2.405/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas à Ouvidoria da Polícia do Estado informações sobre denúncia 
referente à prisão irregular de alunos da Escola Estadual Governador Milton 
Campos, que teria sido efetuada por policiais militares. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.406/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas à Corregedoria de Polícia informações sobre denúncias referentes 
a crimes e irregularidades que teriam sido cometidos por policiais da 19• 
Delegacia Regional de Segurança Pública, de Alfenas. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.407/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública a transferência e garantia de 
vida para os presos Arquimedes de Abreu Filho, Jorge Luiz Ricci e Geraldo 
Donizete Oliveira. Solicita ainda que o detento Arquimedes de Abreu Filho 
seja transferido para a Penitenciária de ltaúna. Solicita ainda que o detento 
Arquimedes de Abreu Filho seja transferido para a Penitenciária de ltaúna. 

N• 2.408/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado à Secretaria da Segurança Pública pedido de assistência 
médica formulado pelo preso Adelmo Pereira dos Santos. 

N° 2.409/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária de Justiça e Direitos Humanos com vistas a 
denúncia apresentada pelo preso Hélio Ferreira Queiroga, que se encontra 
na Penitenciária Francisco Floriano de Paulo, em Governador Valadares. 
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N° 2.410/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

formulado apelo ao PSIU do Município de Caratinga com vistas a denúncia 
do Sr. Sérgio Manoel Pires referente a sua filha Scinthya Rosa Vasconcelos 
Pires, ex-funcionária desse órgão. 

N° 2.411/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas ao 
atendimento de pedido do preso Francisco Procópio Gomes, que se encontra 
na Cadeia Pública de ltabira. 

N° 2.412/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a 
denúncia de Françoise Jacqueline Madeleine Bavay contra fiscais da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

N° 2.413/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor de Policia Civil com vistas a denúncia da Sra. 
Morgana Ferreira de Souza referente a seu companheiro, que, tendo sido 
espancada por detentos na Delegacia de Furtos e Roubos, teria recebido alta 
no Hospital João XXIII, sem ter condições de retornar a essa Delegacia. 

W 2.414/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Diretor-Geral do Hospital João XXIII, para as providências 
cabíveis, a denúncia feita pela Sra. Morgana Ferreira de Souza. 

N° 2.415/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública, para as providências 
cabíveis, a denúncia apresentada pelo Diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Extração do Ferro e Metais Básicos, de 
Congonhas, Belo Vale e Ouro Preto. 

N° 2.416/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Justiça, para as providências cabíveis, a 
denúncia apresentada pelo Grupo de Direitos Humanos da cidade de 
lpatinga. 

N° 2.417/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para as providências 
cabíveis, a denúncia feita pelo Grupo de Direitos Humanos da cidade de 
lpatinga. 

N° 2.418/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do IPSEMG, pedindo a instalação de uma farmácia do 
Instituto no Município de Janaúba. (-A Comissão de Saúde.) 

N° 2.419/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Elói Mendes, na 
pessoa dos Srs. Paulo Roberto Belato Carvalho e Marcos Miranda Sodré, 
Prefeito e Vice-Prefeito Municipais, respectivamente; e da Sra. Maria 
Dulcinéia de Andrade, Secretária de Educação, por ter sido agraciado com a 
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Medalha do Mérito em Gestão Educacional Anísio Teixeira. 

N• 2.420/2001, do Deputado Pinduca Ferreira, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso aos Srs. Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito 
Municipal de Betim, e José Pinto Melo, Coordenador da Guarda Municipal de 
Betim, pela implantação dessa Guarda. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 2.421/2001, do Deputado Pinduca Ferreira, pleiteando sejam solicitadas 
ao Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário da Segurança Pública 
providências para a reabertura do posto policial do Teresópolis, em Betim. (-
A Comissão de Direitos Humanos.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno e da 

Decisão da Presidência proferida em 13/10/99, deixa de receber a seguinte 
proposição: 

REQUERIMENTO 
Dos Deputados Miguel Martini e Joao Leite, pedindo seja realizada 

audiência da Comissão de Administração Pública, para emitir parecer sobre o 
Projeto de Resolução n• 1.629/2001. (- Proposiçao não recebida, nos termos 
do inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno e da Decisão da Presidência 
proferida em 13/10/99.) 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissao de 

Transporte. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 • do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para homenagear o 
Professor Pedro Aleixo pela passagem do centenário de seu nascimento. 

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n• 9, os Requerimentos n•s 
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2.399/2001, da Comissão de Meio Ambiente, 2.400/2001, da Comissão de 
Assuntos Municipais, 2.401 e 2.402/2001, da Comissão de Politica 
Agropecuária, e 2.403, 2.404 e 2.407 a 2.417/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte -aprovação, na 75• 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.377/2001, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. (Ciente. Publique-se.). 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 
para votação, mas que o há para a discussão das matérias constantes na 
pauta. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - A Presidência passa á 2" Fase da Ordem do Dia, com a 

discussão da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente 
reunião o Projeto de Resolução n• 1.629/2001, por não estarem preenchidos 
os pressupostos regimentais para sua apreciação. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto 

de Lei n• 1.262/2000, do Deputado Chico Rafael, que altera o art. a• da Lei n• 
11.396, de 6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da Lei n• 12.708, de 
1997, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Turismo e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação. Com a palavra, para discutir, o 
Deputado Sebastião Costa, que ainda dispõe de 20 minutos e 32 segundos. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, componentes da Mesa, 
senhores e senhoras, acabamos de assistir, neste Plenário, a uma das 
homenagens mais justas que se faz aos homens públicos. Estou falando do 
Prol. Pedro Aleixo, cujo legado cultural, polftico e humano faz com que Minas 
Gerais tenha-o como uma de suas referências na vida pública. Por essa 
razão, antes mesmo de voltar a comentar a matéria que estávamos 
discutindo na parte da manhã, faço alusão ao evento que a Assembléia 
acaba de realizar. Pedro Aleixo, como disseram aqui os oradores, deu uma 
grande contribuição sob todos os aspectos. A maior delas foi sua obsessão 
pela democracia e pela defesa dos nossos municípios. Quero não só 
cumprimentar o Deputado Bilac Pinto pela apresentação do requerimento e a 
Assembléia pela realização dessa solenidade, como também dizer aos 
familiares do Prol. Pedro Aleixo que eles, como nós, continuam a ter, com 
este Estado, com este País e com a democracia um compromisso 
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permanente. 

O Deputado João Leite (em aparte)*- Quero também, como V. Exa. já fez, 
elogiar a iniciativa do Deputado Bilac Pinto e a Assembléia Legislativa, que 
aceitou esse requerimento para realização dessa reunião solene, quando o 
povo de Minas homenageou um dos mineiros mais ilustres. 

O Prof. Pedro Aleixo deixou para todos nós um grande exemplo. Está de 
parabéns sua família, que esteve aqui e que recebeu dos representantes do 
povo de Minas Gerais, da Assembléia Legislativa, esse reconhecimento pelos 
serviços prestados pelo Prof. Pedro Aleixo para o nosso Estado e para o 
nosso Pais. Concordo com V. Exa.: o grande exemplo que o Prof. Pedro 
Aleixo, esse grande mineiro, deixou para todos nós foi essa luta incessante 
pela democracia que gozamos plenamente hoje no nosso Pais e no nosso 
Estado, fruto da luta de homens como ele. Muito obrigado, Deputado 
Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a 
intervenção do Deputado João Leite, que, sendo dessa nova geração de 
políticos, também vem se revelando como das pessoas conscientes que faz 
polftica de forma amadurecida, convincente, sem estardalhaço, sempre 
mantendo sua coerência. Portanto, o Deputado João Leite é uma pessoa que 
merece perfeitamente ser associada a figuras ilustres do passado pela 
conduta e pela maneira com que atua no presente. Portanto, aproveito esta 
oportunidade, Deputado João Leite, para render-lhe minhas homenagens e, 
sobretudo, registrar aqui que sua preocupação e a nossa se afunilam numa 
mesma direção, quando preservam-se os valores, a credibilidade e sobretudo 
a vontade permanente de servir. 

Hoje, pela manhã, fazia um comentário sobre o Projeto de Lei n• 
1.262/2000. Na oportunidade, algumas pessoas participavam do debate 
comigo e traziam excelente contribuição. Entre essas contribuições aqui 
estão as colocações que o Deputado João Leite e o Deputado Paulo Piau 
fizeram, mais no sentido de preservar a autonomia dos Poderes, mais no 
sentido de manter cada um na sua órbita de ação, não permitindo que um 
Poder, por tolerência do outro ou por conveniência própria, interfira no cerne 
das decisões que compete ao outro Poder. Costumo dizer que, embora seja 
um aspecto meramente formal, as atribuições de um Poder devem ser 
preservadas, porque, quando um intromete na esfera de ação do outro, 
automaticamente não só cria constrangimento, como também dificuldades, 
tirando daquele que cedeu ao intromissor o direito de exercer o seu papel 
maior que é de fiscalizar a ação do outro Poder. Isso veio à tona hoje, pela 
manhã, quando os Deputados João Leite e Paulo Piau se apressaram para ir 
ao microfone alertar, naquele momento, em que pese à importência dessa 
matéria, que ela merecia uma discussão mais profunda. E acho que isso 
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deve acontecer, até mesmo permitindo ao autor da matéria, um Deputado 
estudioso, que possa avaliar a importância da matéria e estabelecer se ela é 
tão importante, a ponto de o Poder pensar que está contribuindo, quando, no 
entanto, não está, porque está perdendo a capacidade de fiscalizar o outro 
Poder. 

Mas, atendo-me ao processo, as comissões entenderam que ele deveria 
prosperar nesta Casa. Foi assim na Comissão de Justiça. O mesmo ocorreu 
nas Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira. Tais Comissões 
não vislumbraram o óbice que o Plenário, hoje, pela manhã, por meio dos 
Deputados a que me referi, colocou relativo à matéria, que, repito, é 
extremamente importante. 

Agora, resta saber se tal importância não seria ainda maior se, uma vez 
criado esse Conselho, no ãmbito do Executivo, o Legislativo se mantivesse 
distante, intervindo, tão-somente, no momento em que fosse chamado a 
intervir. Costumo dizer que o excesso de participação cria confusão, e, às 
vezes, respeitada a autonomia de cada Poder, as coisas fluem com 
naturalidade, e o desenvolvimento acontece, e um, por respeito ao outro, dá, 
de fato, a sua melhor contribuição. 

Neste caso, estamos raciocinando em sentido contrário, mas vale ressaltar 
que, na Comissão de Turismo, na fundamentação da matéria, o autor afirma 
que o projeto em tela busca incluir um membro desta Casa Legislativa na 
composição do grupo coordenador do FUNDESE, que tem como objetivo dar 
suporte financeiro a programas de fomento e desenvolvimento nas médias e 
pequenas empresas e cooperativas do Estado.(- Lé:) 

"Compõem o referido grupo coordenador representantes das Secretarias 
de Estado da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral, do BDMG, do 
antigo BEMGE, do Instituto de Desenvolvimento da Indústria de Minas Gerais 
- INDI- e do SEBRAE, aos quais compete decidir sobre programas a serem 
implementados, aprovação do plano de aplicação dos recursos, 
acompanhado de sua execução, além das atribuições contidas no art. 4, 
inciso 111, da Lei Complementar n• 27, de 18/1/93. 

Os recursos do FUNDESE são provenientes, na sua maioria, do caixa do 
Governo Estadual, por meio das dotações consignadas no orçamento do 
Estado e de recursos provenientes de operações de crédito interno ou 
externo de que o Estado seja mutuário. Contudo, todo esse processo passa 
pela apreciação da Assembléia. Portanto, a presença de um membro junto ao 
grupo coordenador do FUNDESE seria de muita importância e contribuiria 
sobremaneira para o estreitamento das relações entres os Poderes Executivo 
e Legislativo, o que vem ao encontro dos objetivos propostos pelo Governo 
do Estado, que tem buscado, cada vez mais, uma aproximação entre os 
Poderes, principalmente no que diz respeito à condução de suas políticas 
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públicas." Na conclusão, opina pela aprovação da matéria. 

Diante do raciocínio que estávamos desenvolvendo, ficamos a perguntar se 
a presença de um membro de um Poder no ãmbito de outro Poder não seria 
uma intromissão indevida, uma participação que entendo ferir a autonomia do 
outro Poder. A Comissão de Justiça não viu dessa maneira, mas o Plenário, 
pela manhã, começou a raciocinar em contrário. 

Por isso, Sr. Presidente, prosseguir nessa discussão será muito importante 
para a Assembléia Legislativa. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 
reunião por falta de número regimental. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 7, ás 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na 
edição do dia 7/8/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Kemil Kumaira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir a situação dos 
produtores rurais dos Projetos Irrigados de Pirapora, Jaiba e Gorutuba. Em 
seguida, o Presidente registra as presenças dos Deputados Wanderley A vila, 
2°-Secretário desta Casa; Dimas Rodrigues, suplente do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, e Márcio Kangussu. Continuando, procede á leitura dos 
Oficios n• 241/2001, do Secretário do Banco da Terra; 546/222-01, do 
Deputado Federal Antonio do Valle; 161/2001, do Prefeito Municipal de Minas 
Novas; 381-A/2001, do Diretor-Geral do IMA; do Prefeito Municipal de 
Vargem Bonita, publicado no "Diário do Legislativo" de 21/6/2001; e da Sra. 
Cássia Tavares, publicado no "Diário do Legislativo" de 23/6/2001. O 
Presidente informa que, nos termos regimentais, designou o Deputado Kemil 
Kumaira para relatar o Projeto de Lei n• 1.164/2000, do Deputado Carlos 

~------------------------------_J 
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Pimenta, no 2• turno, e avocou a si a relataria do Projeto de Lei n• 
1.422/2001, do Governador do Estado, no 1° turno. Logo após, redistribui o 
Projeto de Lei n• 1.401/2001, no 1° turno, ao Deputado Kemil Kumaira. 
Encerrada a 1• Parte da reunião, a Presidência passa à 1• Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Resolução n• 1.538/2001 no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Continuando, o mesmo parlamentar, também relator do 
Projeto de Lei n• 1.381/2001, emite parecer concluindo pela aprovação do 
projeto no 1 • turno, na forma do Substitutivo n• 1. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Kemil Kumaira emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.401/2001 no 1° 
turno, na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Encerrada essa 
fase, o Presidente registra as presenças dos convidados. Como autor do 
requerimento que deu origem à reunião, o Deputado Dimas Rodrigues tece 
considerações iniciais sobre o assunto em pauta. Os expositores discorrem 
sobre a questão e a debatem com parlamentares e convidados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. A Presidência recebe requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Geraldo Rezende e informa que, 
devido à falta de quórum para votação, essas proposições serão apreciadas 
na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Kemil Kumaira - Sávio 

Souza Cruz. 
ATA DA 148 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às dez horas do dia quatro de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Ermano 
Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do 
recebimento das correspondências enviadas à Comissão pelos Srs. Renato 
Antônio Mansur Filho, Superintendente da Caixa Ecônomica Federal; 
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Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação; 
Geraldo Leocádio de Aguiar, sócio proprietário e Presidente da lgaratur 
Transportadora Turística Ltda; Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado 
de Minas Gerais; Aloisio Vasconcellos, Diretor de Operações da CEMIG; 
Artur Cândido Filho, Presidente da Câmara Municipal de Araçuai; Humberto 
Souto, Presidente do Tribunal de Contas da União; e do 6° Distrito do DNER-
MG, encaminhando documentação sobre processo licitatório do trecho Jacu i-
São Sebastião do Parafso. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas de à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer do relator, Deputado Dinis Pinheiro, sobre o Projeto de 
Lei n° 1.521/2001, mediante o qual conclui pela aprovação do referido projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-
se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os Requerimentos n°s 2.381/2001, do Deputado 
Carlos Pimenta 2.330/2001, do Deputado Gil Pereira 2.332/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro 2.338/2001, da Deputada Maria Olívia, e 
2.344/2001, do Deputado Kemil Kumaira. Passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão .. 
Após votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado 
Arlen Santiago, solicitando à Mesa da Assembléia concessão de espaço na 
TV Assembléia, nos intervalos de sua programação, para inserção de "dicas" 
sobre o Código Nacional de Trânsito, pelo DETRAN-MG e pela Comissão; do 
Deputado Márcio Cunha, solicitando audiência pública para debater o nãO-
desligamento da iluminação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 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° de agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Doutor Viana - Bilac Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.421/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.421/2001 dispõe 
sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e 
dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, que 
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apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou favoravelmente 
à proposição, com a Emenda n• 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
com as Emendas n•s 4 e 5 e as subemendas que receberam o n• 1 às 
Emendas n•s 1 e 2, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão 
para ser apreciado quanto aos aspectos de mérito. 

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

A proposição tem por objetivo transformar a Superintendência Geral 
Fundiária- unidade integrante da estrutura orgánica da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - na autarquia Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, que terá por incumbência 
planejar, coordenar e executar a política agrária e fundiária do Estado. 

Essa medida visa a dar maior celeridade e dinamismo às ações do poder 
público estadual no que diz respeito à democratização do acesso e da 
fixação do homem à terra. Portanto, é uma medida necessária para alavancar 
o processo de reforma agrária e de regularização fundiária nas terras 
públicas, dominiais ou devolutas, do património do Estado, em grande parte 
ocupadas ou sem uma destinação social. 

A descentralização administrativa vem, na verdade, neste caso, corrigir 
uma distorção na estruturação do Poder Executivo. A Superintendência Geral 
Fundiária desenvolve, com as amarras institucionais que a cercam, papel de 
uma autarquia, de prestação de serviço público a terceiros, no contexto de 
uma Secretaria cuja finalidade institucional diz respeito ao planejamento do 
Estado como um todo, e não a uma atividade executiva. 

Outro aspecto positivo do projeto é a possibilidade de a instituição facilitar o 
acesso a seus serviços, sobretudo quanto à formulação da política agrária a 
ser desenvolvida no Estado, em parceria com os movimentos de 
trabalhadores sem terra. Nesse sentido, a composição do Conselho de 
Desenvolvimento sinaliza, claramente, a intenção do Governo de buscar o 
diálogo construtivo com esses trabalhadores. 

Como se sabe, desde a Constituição Republicana de 1891, as terras 
devolutas, espécie do gênero terras públicas, pertencem aos Estados 
membros. Trata-se de um património desconhecido, formalmente, pelo poder 
público e estimado em 11.000.000ha em Minas Gerais, segundo consta na 
Mensagem n• 73/99, encaminhada a esta Casa por ocasião da criação da 
Superintendência Geral Fundiária. 

Na legislatura passada, a Assembléia Legislativa promoveu um amplo 
debate em torno da ocupação de terras devolutas, do qual resultou a Emenda 
à Constituição n• 34, que, entre outras medidas, concedeu maior autonomia 
ao Executivo para proceder à alienação ou concessão dessas terras com 
área de até 1 OOha, independentemente de prévia autorização legislativa. 
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Fixou-se, ainda, nessa emenda, para o caso dos assentamentos, o limite 
de 1 OOha por beneficiário, mantendo-se, por outro lado, o limite de 250ha nas 
áreas nos casos de posses para os que as tomavam economicamente 
produtivas, conforme critérios definidos em lei. 

Fundamentalmente, duas questões foram objeto dessa discussão: o limite 
de área a ser alienada ou concedida e o seu aproveitamento em programas 
de reforma agrária estadual. Essas questões foram inseridas em um contexto 
mais amplo, com vistas a se criar uma legislação ágil, que pudesse 
democratizar o acesso a essas áreas pelo maior número posslvel de 
trabalhadores sem terra. Portanto, buscava-se fortalecer o regime da reforma 
agrária. Para isso, o Estado deveria dispor de um órgão bem-estruturado e 
com recursos suficientes para desenvolver a politica agrária e fundiária 
estadual, especialmente para propor as ações discriminatórias, etapa 
indispensável nesse processo. 

A criação da Superintendência Geral Fundiária na estrutura da SEPLAN se, 
de um lado, representou um avanço nesse sentido, por outro, não foi o mais 
adequado. Como se tratava de um órgão destitufdo de personalidade jurfdica 
e de autonomia administrativa e financeira, toda a política agrária acabou por 
ficar centralizada no próprio Estado, que tem uma dinãmica de atuação 
extremamente burocratizada e, conseqüentemente, lenta. Isso justifica a 
criação da autarquia ITER. 

A proposição, entretanto, carece de alguns ajustes. Com efeito, não foram 
transferidos da RURALMINAS para o ITER os direitos e as obrigações 
relativos aos contratos de arrendamento por ela celebrados referentes às 
terras devolutas rurais e urbanas. Nas competências da instituição, previstas 
no art. 3°, não consta a possibilidade de permutar terras devolutas ou 
arrendadas com vistas á arrecadação de áreas para fins de reforma agrária. 
Relativamente à Emenda n• 4, da Comissão de Administração Pública, 
estamos propondo novo texto, de forma a excluir da composição do Conselho 
de Administração representante do Tribunal de Contas, tendo em vista suas 
competências constitucionais e institucionais incompatlveis com atos de 
administração em outro Poder, sobretudo em face da isenção que deve 
permear sua atuação. Propomos que se mantenha apenas a representação 
da Assembléia Legislativa, nos moldes como se encontra estabelecido no 
Conselho de Administração do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e da 
Procuradoria-Geral de Justiça. Para tanto, apresentamos as Emendas n•s 6 e 
7 e a Subemenda n• 1 á Emenda n• 4 na conclusão deste parecer. 

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

1.421/2001 no 1• turno, com a Emenda n• 3, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda n• 5 e as subemendas que receberam o n• 1 às 
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Emendas n•s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e com as 
Emendas n•s 6 e 7 e a Subemenda n• 1 à Emenda n• 4, a seguir 
apresentadas. A aprovação das mencionadas subemendas prejudica as 
Emendas n•s 1, 2 e 4. 

EMENDA N"6 
Acrescente-se ao art. 7" o seguinte parágrafo único: 
"Art. 7°- ............................................................... . 
Parágrafo único - Ficam transferidos para o ITER todos os direitos e 

obrigações relacionados aos procedimentos administrativos ou judiciais 
decorrentes da gestão de contratos de arrendamento relativos às terras 
devolutas, rurais e urbanas, celebrados pela Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS.". 

EMENDA N" 7 
Acrescente-se ao art. 3° o seguinte inciso IX, renumerando-se o atual inciso 

IX para X: 
"Art. 3"- .................................................................. . 
IX - promover permuta de terras públicas, dominiais, devolutas ou 

arrendadas, para a consecução de sua finalidade institucional, observado o 
disposto no art. 62, XXXIV, da Const~uição do Estado.". 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N" 4 
Acrescente-se ao art. 6" os seguintes incisos: 
"Art. 6"- .......................................................... . 

XI -um representante da Assembléia Legislativa; 
XII- um representante da Procuradoria-Geral de Justiça.". 
Sala das Comissões, 1" de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Kemil Kumaira - Paulo Piau -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.422/2001, do Governador do Estado, dispõe sobre a 
criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
- IDENE- e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de mérito. 

Fundamentação 
A análise do Projeto de Lei n• 1422/2001, do Governador do Estado, pela 

Comissão de Constituição e Justiça, resultou na apresentação do Substitutivo 
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n• 1, que, entre as diversas modificações em relação à proposta original, 
propõe: 
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-a extensão da área de atuação do IDENE aos vales do Mucuri e do São 
Mateus, à Microrregião de Curvelo e aos quatro municipios do Norte de 
Minas que não eram contemplados pela SUDENOR; 

- a criação do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro; 
- a fixação de algumas sedes das Coordenadorias Regionais; 
- a flexibilização do regime de trabalho dos funcionários da nova instituição, 

entre outras medidas. 
Com essas alterações, a Comissão de Constituição e Justiça deu notável 

contribuição à estruturação do IDENE, dotando-o de uma concepção 
dinâmica e atual, capaz de permitir a essa autarquia atuar como uma 
verdadeira agência de desenvolvimento, futura indutora do progresso na 
região mais empobrecida do Estado. 

Entretanto, entendemos que ainda se fazem necessários alguns reparos ao 
substitutivo para que o projeto de lei melhor atenda a suas finalidades. Nesse 
sentido, as Emendas n•s 1 e 3 buscam adequar a estrutura funcional do 
IDENE para facilitar o atendimento às novas áreas de atuação propostas pela 
CCJ, criando os cargos correspondentes. Nesse mesmo sentido, a Emenda 
n• 2 amplia o número de representantes no órgão colegiado da entidade para 
permitir às novas regiões incorporadas maior participação na gestão dos 
planos e programas que se pretendem sejam implantados no semi-árido 
mineiro. 

Por último, a Emenda n• 4 insere o Municlpio de Três Marias na área de 
abrangência do Instituto. Trata-se de um municlpio que tem a maior parte de 
suas terras cobertas por cerrados, com deficiência na rede hidrica superficial 
e submetido aos rigores de um clima caracterizado pelas altas temperaturas 
e má distribuição de chuvas durante o ano. 

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

1.422/2001 no 1 • turno, na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n•s 1 a 4 ao Substitutivo n• 1, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N• 1 
Acrescentem-se ao mc1so 111 do art. 4° as seguintes alineas "j" e "1", 

transformando-se a atual allnea "j" em "m", e dê-se ao § 2• desse mesmo 
artigo a seguinte redação: 

"Art. 4°- ................................................... . 
j) Diretoria Regional da Microrregião de Curvelo; 
I) Diretoria Regional do Vale do São Mateus;". 

~------------------------------_J 
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§ 2• - A Diretoria Regional do Norte de Minas é constituída por cinco 

coordenadorias regionais, com suas sedes nos Municípios de Januária, 
Janaúba, Montes Claros, Salinas e Pirapora; a do vale do Jequitinhonha, por 
cinco, com suas sedes nos Municípios de Araçuai, Almenara, Diamantina, 
Jequitinhonha e Pedra Azul; a do Vale do Mucuri, por duas, com suas sedes 
em Teófilo Otôni e Nanuque, e a Microrregião de Curvelo, por uma, com sede 
em Curvelo.'. 

EMENDA N"2 
Dêem-se aos incisos VI e XII do art. 11 as seguintes redaçôes: 
"Art. 11 - ....................................................... . 
VI - cinco representantes das Câmaras de Vereadores da área de atuação 

do IDENE, sendo um do Norte de Minas, um do vale do Jequitinhonha, um do 
vale do Mucuri, um da Microrregião de Curvelo e um do vale do São Mateus; 

XII - cinco representantes das associaçôes microrregionais, sendo um do 
Norte de Minas, um do vale do Jequitinhonha, um do vale do Mucuri, um da 
Microrregião de Curvelo e um do vale do São Mateus;". 

EMENDA N°3 
Dêem-se aos incisos 11 e IX do art. 25 a seguinte redação, promovendo-se 

as alteraçôes correspondentes no Anexo I: 
"Art. 25- ..................................................... . 
11- 7 (sete) cargos de Diretor, com vencimento básico de R$1.338,00 (um 

mil trezentos e trinta e oito reais); 

IX - 17 {dezessete) cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G, 
a que se refere o Anexo 11;'. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se ao art. 2• o seguinte inciso: 
"Art. 2°- ........................................................ . 
111- de Três Marias, pertencente à Mesorregião Central Mineira."; 
Sala das Comissôes, 1 • de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Kemil Kumaira - Paulo Piau -

Sávio Souza Cruz. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2001 

ATAS 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 2648 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
2/8/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 
ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Bilac Pinto - Palavras do Secretário Ângelo Oswaldo -
Palavras do Padre José Carlos Brandi Aleixo - Entrega de placa. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Ângelo Oswaldo, Secretário da 
Cultura, representando o Governador do Estado de Minas Gerais; Revmo. 
Pe. José Carlos Brandi Aleixo, filho do homenageado; Rubens Xavier 
Ferreira, 1°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Rondon 
Pacheco, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; Paulo Lott, Chefe de 
Gabinete do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o Prefeito 
Célio de Castro; Ten.-Cel. Nélio Rodrigues Goulart, representando o Gen.-de-
Divisão Gilberto Cesar Barbosa, Comandante da 48 Região Militar e da 4• 
Divisão do Exército; e o Deputado Bilac Pinto, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à homenagem ao Prof. 

Pedro Aleixo, pela passagem do centenário do seu nascimento. 
Execução do Hino Nacional 

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

-Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Nos idos de 1946, quando o Prof. Pedro Aleixo cumpria o mandato de 
Deputado Estadual, a Casa do povo mineiro teve oportunidade de conhecer 
de perto o valor daquele que foi um de nossos maiores estadistas em todos 
os tempos. No recinto do velho casarão da Praça Afonso Arinos - então sede 
do Legislativo -, destacava-se o orador incomparável, advogando a causa 
pública. Pois a solenidade de hoje seria certamente do agrado de nosso 
homenageado, porque representa o reconhecimento deste Legislativo a um 
dos seus. Além disso, foi ele mesmo quem disse que a memória dos 
brasileiros são "as alegrias das horas de triunfo, são as angústias e os 
sacrifícios das horas do sofrimento". 

~----------------~------------_J 
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Durante esta reumao especial pelo seu centenário, na palavra dos 

oradores que nos seguirão, a Casa irá relembrar suas vitórias acumuladas 
com modéstia, bem como suas provações suportadas com bravura. 

De nossa parte, como Presidente da Assembléia, vamos tomar a liberdade 
de citar alguns trechos de autoria de Pedro Aleixo, os quais refletem a 
extraordinária atualidade de seu pensamento político. Na verdade, a 
grandeza do homem públicc está no legado que ele nos deixa. No presente 
caso, as palavras gravadas em pronunciamentos memoráveis irão servir-nos 
de exemplo e de incentivo. 

Neste momento em que a democracia brasileira luta para se afirmar diante 
do centralismo da União, vale a pena lembrar o que ele disse sobre a 
transição democrática: "Para impedir que a Nação seja novamente 
escravizada e para que se ccncretizem as aspirações populares, é 
indispensável que a opinião pública fique permanentemente mobilizada, 
disposta a sustentar como um libelo a acusação dos atos de opressão e a 
reclamar veementemente a punição dos opressores". 

Sobre a importãncia e visibilidade do Poder Legislativo - tema que 
· atualmente se impõe -, disse ele: "A elaboração das leis e a conduta dos 

legisladores em face dos problemas gerais processam-se sob os olhos 
investigadores da crítica e são acompanhados minuciosamente por todos os 
interessados. Daí decorre maior relevo para as funções legislativas. Dessa 
visibilidade têm-se aproveitado os inimigos da democracia para a dissolução 
e extinção das casas legislativas". 

Agora que o Congresso Nacional é alvo de duras críticas pelo 
comportamento de alguns de seus membros, cabe também recordar o que 
escreveu nosso homenageado: "Relevante é que o povo procure distinguir, 
entre seus delegados, aqueles que agem bem e aqueles que procedem mal. 
Desconfie-se sempre de qualquer campanha desmoralizadora do Poder 
Legislativo, promovida dentro ou fora das cámaras. Os inimigos do regime 
democrático jamais deixam de investir contra um órgão que, bem ou mal, tem 
origem na própria vontade popular". 

Já sobre esse amargo regresso do Brasil ao FMI, anunciado há dias e 
acarretando novos e injustos sacrifícios para o povo brasileiro, bem ccmo 
sobre as estatísticas da fome recentemente divulgadas, aplica-se o que ele 
também registrou em sua época: "Para a normalização democrática, seria 
suficiente que fossem reconhecidas as prerrogativas democráticas e que os 
direitos da pessoa humana fossem plenamente assegurados. E estaríamos 
desde logo em regime democrático plenamente estabelecido". 

São algumas das passagens que nos chamam a atenção na obra de Pedro 
Aleixo. Traduzem realmente uma visão atemporal da realidade brasileira, 
confirmando a modernidade do pensamento de nosso homenageado. Tanto é 
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que questões hoje na ordem do dia, como o fortalecimento dos 
municípios, a reforma da legislação eleitoral, a reforma do Judiciário, o apoio 
à agropecuária, a proteção da criança e do adolescente e a preservação 
ambiental igualmente representavam para ele prioridades absolutas. 

No extenso trabalho desenvolvido por Pedro Aleixo em prol da Nação 
brasileira, a coerência foi talvez a virtude mais característica. Ser coerente, 
para ele, era ser liberal no sentido legitimo da palavra. Exemplo disso é o 
''Manifesto dos Mineiros' contra a ditadura de Vargas, do qual foi um dos 
autores. Ser coerente, para ele, era ser implacável ao apontar os erros dos 
adversários, mas ser o primeiro a neles reconhecer os acertos. Ser coerente, 
para ele, era pautar-se por austeridade que chegava às raias da obsessão, 
ao defender o bem e o património públicos. 

Já dissemos que os oradores que nos sucedem irão descrever em detalhe 
a trajetória brilhante de Pedro Aleixo como estadista e como brasileiro. Só 
nos resta - em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
oficializar a homenagem sincera de nosso povo a esse homem que foi 
grande em tudo que fez e que estaria completando 1 00 anos, se aqui 
estivesse. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Bilac Pinto 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Wanderley Avila; prezado amigo Paulo 

Lott; Desembargador Rubens Xavier Ferreira; prezado Secretário Ângelo 
Oswaldo; Pe. José Carlos Brandi Aleixo, que anfritriona esta homenagem em 
nome de sua família; prezado companheiro de muito valor Rondon Pacheco; 
Ten.-Cel. Nélio Rodrigues Goulart; meus senhores e minhas senhoras, 
estamos hoje, em reunião especial desta Assembléia, em iniciativa de nossa 
autoria, comemorando o centenário de nascimento de Pedro Aleixo, o grande 
mineiro nascido em Mariana em 1°/8/1901. 

Estamos certos de que Minas Gerais- tal como tem feito com suas outras 
personalidades ilustres- irá juntar-se a esta Casa na homenagem ao que foi 
um de nossos maiores estadistas. Nada mais justo, portanto, que aqui 
evoquemos sua vida e sua obra. É o que fazemos, ao ocupar esta tribuna, 
neste recinto do mesmo parlamento que Pedro Aleixo, em outros tempos, 
abrilhantou com sua eloqüência e seu patriotismo. 

A primeira coisa que nos ocorre ao falar de nosso homenageado é como 
ele, democrata convicto, em pelo menos duas oportunidades, teve rudemente 
golpeadas as suas convicções. Ao duplo golpe, entretanto, não reagiu com a 
agressividade dos fracos, mas com aquela ponderação dos fortes, que 
sabem não muito esperar de seus semelhantes. Vale, a propósito, a citação 
de trecho da obra "Política, Arte de Minas", de autoria do jornalista Carlos 
Chagas: "Pedro Aleixo, como Presidente da Câmara, deveria assumir a 
Presidência da República em 1937. Mas Getúlio deu o golpe, fechou o 
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Congresso, Pedro Aleixo foi para casa. Em 1969, Pedro Aleixo era Vice-
Presidente da República, quando o Presidente Costa e Silva sofreu um 
derrame e teve de deixar o Governo. O Vice deveria assumir o poder, mas os 
Ministros militares se opuseram, deram um golpe, e Pedro Aleixo foi de novo 
para casa. Comentário dele: 'Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo 
lugar. Comigo, caiu'". Hoje, podemos imaginar sua fisionomia, ao proferir o 
comentário: um semi-sorriso que disfarçava, àquela altura, o desaponto por 
não ver retribuidos o civismo e a dedicação. 

Nunca é demais recapitular, mesmo que sucintamente, a biografia de 
Pedro Aleixo. Isso servirá, quando menos, para familiarizar as novas 
gerações que não o conheceram, nesta homenagem ao homem notável. 
Será de valia, também, para que nós, os parlamentares brasileiros - neste 
momento de transição por que passam as instituições -, sigamos seu 
exemplo e nos inspiremos nas suas lições. 

Nascido em tronco da mais tradicional mineiridade, no Distrito marianense 
de São Sebastião, Pedro Aleixo, ainda jovem, veio para Belo Horizonte, após 
completar parte dos estudos secundários na cidade natal e em Ouro Preto. 
Bacharelando-se com louvor pela Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais 
em 1922, ano do centenário da Independência, já durante o curso 
demonstrava sua veia jornalistica, ao dirigir a "Revista Acadêmica". 

Fomnado, passou a integrar o escritório de advocacia do Dr. Abilio 
Machado, onde foi companheiro de Milton Campos, seu amigo fraterno para 
o resto da vida. Trabalhou também junto com José Maria Alkimin, cuja 
amizade igualmente cultivou, apesar das diferenças politico-partidárias. 

Nessa época, militava na imprensa: primeiro, no "Diário da Manhã" e, 
posteriomnente, no "Estado de Minas", do qual foi um dos fundadores nos 
idos de 1927. Foi quando iniciou a vida pública, como integrante do Conselho 
Deliberativo Municipal de Belo Horizonte. 

Ativo participante da Campanha da Aliança Liberal, elegeu-se para a 
Câmara dos Deputados, não chegando a se empossar. Mais adiante, foi 
alçado pelo voto popular à Assembléia Nacional Constituinte, dando 
relevante contributo à elaboração da Constituição de 1934. Em 1937, 
ocupando a Presidência da Câmara, foi surpreendido pelo golpe getulista que 
instaurou o Estado Novo. 

Em voluntário ostracismo político, por não concordar com a ditadura 
Vargas, voltou à advocacia. Em 1943, assinou o histórico "Manifesto dos 
Mineiros", juntamente com outros grandes nomes da vida de Minas Gerais, 
em protesto contra o regime de exceção. 

Redemocratizado o Pais, elegeu-se à Assembléia Constituinte Mineira de 
1947. 

Dai para a frente, intensificam-se sempre mais as lides em prol da causa 
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pública: Secretário de Justiça no Governo Milton Campos; Deputado 
Federal à legislatura de 1959, integrando as hostes da UDN; líder do 
Governo na Câmara, no Governo Jânio Quadros; Ministro da Educação e 
Cultura no Governo Castelo Branco e, em 1967, Vice-Presidente da 
República, eleito pelo Colégio Eleitoral. 

Opôs-se tenazmente ao Ato Institucional n° 5, e isso lhe valeu a antipatia 
dos militares, os quais o impediram de ascender à Presidência, no 
afastamento do Gen. Costa e Silva. Rompendo com o Governo da 
Revolução, voltou a Minas, onde fundou o Partido Democrático Republicano. 
Veio a falecer pouco depois, n!ío sem antes pronunciar-se, repetidas vezes, 
pelo compromisso de assegurar e preservar os direitos fundamentais da 
pessoa humana, direitos esses colocados em jogo pela ditadura militar. 

Ao longo da vida, Pedro Aleixo foi um pouco de tudo, e em tudo foi grande: 
advogado, professor, jornalista, administrador e homem público, cidadão, 
patriota e chefe de família. Para definir uma personalidade assim tão rica e 
variada, vamos recorrer ao nosso orgulho de mineiro, citando um outro 
mineiro dos maiores, que foi Guimarães Rosa: "De Minas, tudo é possível ... 
Lá se dão encontro as diferentes partes do Brasil. Seu orbe é uma pequena 
slntese, uma encruzilhada; pois Minas Gerais é muitas. São, pelo menos, 
várias Minas". 

De fato, só em Minas poderia nascer um homem como Pedro Aleixo, essa 
personalidade multifacetada, cujo brilho resplandeceu por tantas décadas na 
cena brasileira. Só daqui poderia sair esse varão, que, sem violentar seus 
princípios mais sagrados, enfrentou dois longos períodos ditatoriais, não se 
omitindo perante o seu povo. Só dessas montanhas poderia surgir esse 
espírito hábil e conciliador, exatamente a antitese daqueles governantes que 
fogem à brasilidade, ao se revelarem desastrados e desagregadores. 

Vamos, desde já, homenagear Pedro Aleixo. É uma homenagem que 
permanecerá para as gerações vindouras como atestado de que Minas 
Gerais não se esquece dos que a servem. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Ângelo Oswaldo 
Exmo. Sr. Presidente desta sessão, Deputado Wanderley Avila; Revmo. 

Pe. José Carlos Brandi Aleixo, filho do homenageado, representando a 
familia Pedro Aleixo, sendo também homenageado pelo 40° aniversário de 
sua ordenação sacerdotal; Desembargador Rubens Xavier Ferreira, 1°- Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, representando o Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Sérgio Lélis Santiago; Rondon Pacheco, ex-
Governador do Estado de Minas Gerais; Paulo Lott, Chefe de Gabinete do 
Prefeito, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro; Ten.-
Cel. Nélio Rodrigues Goulart, representando o Gen.-de-Divisão Gilberto 
Cesar Barbosa, Comandante da 4• Região Militar e da 4• Divisão do Exército; 
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Estivemos ontem em Mariana, primeira vila, primeira cidade, primeira 
Capital do Estado de Minas Gerais, onde nasceu Pedro Aleixo, às margens 
do ribeirão do Carmo, o pátrio rio, como é cantado num poema de Cláudio 
Manoel da Costa. Em seguida, fomos a Ouro Preto, segunda Capital de 
Minas Gerais, onde Pedro Aleixo passou sua infância. A noite, estávamos na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde Pedro Aleixo, em 1927, inaugurou 
sua vida pública, sendo eleito Vereador de Belo Horizonte, quando os 
Vereadores não eram remunerados e representavam a comunidade como 
lideranças ativas em favor do bem comum. Em seguida, Pedro Aleixo, a partir 
dessas três grandes matrizes mineiras, desempenhou um papel 
importantíssimo na vida pública brasileira. Esteve sempre no epicentro, no 
"olho do furacão" nos momentos de grave crise da nacionalidade das 
instituições políticas. Em todos esses momentos, a determinação, a bravura, 
a probidade, a garra fizeram de Pedro Aleixo um líder, e é por isso que o 
chamamos de Presidente Pedro Aleixo. Não tendo sido Presidente da 
República depois do impedimento do Marechal Costa e Silva em 30/8/69, ele, 
de fato, foi o Presidente de todos os brasileiros, assim como Tancredo 
Neves, porque resistiu de outubro de 1969, com seu impedimento pelo Ato 
Institucional n° 16, até sua morte, em 1975, lutando pelo restabelecimento 
das liberdades democráticas no País, que era seu compromisso desde 1945, 
quando tinha lutado contra o Estado Novo de Getúlio Vargas. Não poderia 
ser de outra maneira, diante daquele novo estado de sítio em que se lançara 
o País, dentro do golpe, em 1969, impedindo Pedro Aleixo de chegar à 
Presidência da República. Evocamos esse mineiro lembrando que Minas tem 
uma vocação para a Presidência da República. Tancredo Neves esteve a um 
dia da Presidência da República. Magalhães Pinto morreu sonhando com ela. 
Cristiano Machado foi lançado candidato à Presidência da República quando 
se sabia que ele não poderia chegar lá, mas muitos mineiros o 
acompanharam porque Minas costuma ser solidária com os mineiros que se 
apresentam à Presidência da República. Esta tem sido uma vocação do 
nosso Estado. É para isso que se formam grandes homens públicos em 
Minas Gerais, para que Minas Gerais exerça essa liderança tricentenária no 
processo de formação da nacionalidade e de construção do País. Minas não 
participa de caricaturas que fazem contra Minas; Minas não aceita o deboche 
contra Minas Gerais, Minas não pode se ver vilipendiada na imprensa 
nacional e nos cenários políticos do País quando tem uma resposta firme, 
objetiva, serena, mineira na sua sobriedade e singeleza até, mas firme como 
foi firme Pedro Aleixo para os desafios que a hora nacional apresenta. Por 
isso é importante evocarmos essas lideranças, os sacrifícios a que elas se 
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submeteram, os problemas que tiveram que enfrentar, as lutas em que se 
debateram para que nós retemperássemos nossas forças para a reprojeção 
de Minas na atualidade nacional, para que saibamos erguer nossa cabeça 
como já erguemos nossa voz, para que possamos ter de volta o lugar que 
nos cabe na vida pública nacional desde 1969, podemos dizer, com Pedro 
Aleixo, quando lhe tomaram a Presidência da República, Presidência da 
República que era de Minas Gerais, como disse o então Governador Israel 
Pinheiro, que se dispôs a cerrar fileiras, ao lado de Pedro Aleixo, para que 
Minas pudesse chegar à Presidência da República, dando Israel Pinheiro, um 
exemplo para os mineiros de hoje. O papel de Minas é a solidariedade, a 
união, a coesão dos mineiros para que o compromisso histórico de Minas 
Gerais, desde Tiradentes, desde Teófilo Otôni, desde João Pinheiro possa se 
exercer na história do Brasil, sobretudo agora que temos pela frente um novo 
século, um novo milênio com a renovação dos compromissos permanentes 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Padre José Carlos Brandi Aleixo 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, que preside esta sessão; 

Secretário de Cultura, jornalista Ângelo Oswaldo, que representa o 
Governador do Estado Dr. Itamar Franco; Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador Rubens Xavier Ferreira, 
que representa o Presidente, Desembargador Sérgio Léllis Santiago; ex-
Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Rondon Pacheco; Chefe de 
Gabinete do Prefeito, Dr. Paulo Lott, representando o Prefeito de Belo 
Horizonte, Dr. Célio de Castro; Ten.-Cel. Nélio Rodrigues Goulart, que 
representa o Exmo. Sr. Gilberto César Barbosa, Gen.-de-Divisão 
Comandante da 4" Região Militar e da 4" Divisão do Exército; Deputado Bilac 
Pinto, autor do requerimento que deu origem a esta reunião e que lembra a 
amizade tradicional de Pedro Aleixo com a famflia Bilac Pinto, meus irmãos 
Maurício e Sérgio, parentes, autoridades, Diretora, professoras, alunos e 
alunas da Escola Estadual Pedro Aleixo, representando a juventude e a 
esperança do nosso Estado, amigos e amigas. O nome de Pedro Aleixo está 
indelevelmente associado à história desta ilustre Casa. Em 1947 foi eleito 
constituinte e Deputado Estadual. Embora se tenha licenciado para 
desempenhar as funções de Secretário do Interior e Justiça do saudoso 
Governador Mílton Campos, no período em que aqui esteve pronunciou 
memoráveis discursos. 

Em 30/4/75, esta Assembléia rendeu homenagens póstumas a Pedro 
Aleixo, ocasião em que meu irmão Maurício pronunciou eloqüente discurso 
em nome de nossa famflia. Em 30/11/76 foi lançado aqui o livro Pedro Aleixo 
Testemunhas e Lições, organizado pelo jornalista Carlos Chagas e por mim . 
Em 20/8/87, no Salão Nobre deste egrégio parlamento, sob a Presidência do 

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



Deputado Neif Jabour foi lançado o livro Pedro Aleixo Itinerário de um 
Liberal, publicado pela Secretaria de Cultura do nosso Estado. 
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Hoje, mais uma expressiva e significativa homenagem se rende à figura de 
Pedro Aleixo. 

Pedro Aleixo chegou a esta Casa depois de um tirocínio como Vereador da 
cidade de Belo Horizonte. Sempre valorizou ele a importância do município, e 
esta Casa reúne ilustres representantes dos mais variados municfpios do 
Estado de Minas Gerais. 

Falando em Uberaba, em 1949, num congresso de Prefeitos, ele expressou 
a importância do município e das virtudes fundamentais para o exercício da 
vida pública. Disse ele: "É no município que o cidadão, dando mostra de seu 
desinteresse individual, aprende que satisfazer o interesse geral é o melhor 
meio de satisfazer plena e definitivamente o interesse próprio. Assim, adquire 
o cidadão aquelas duas virtudes que Otávio Amadeu, o autor do livro "Vidas 
Argentinas", considera substanciais na personalidade do homem público: o 
serviço e o desinteresse. Tão certo é que é servindo que se governa que o 
instituidor do reino de Deus, ao anunciá-lo aos seus discípulos, começou por 
servir para começar a governar." Temos bem na memória a frase de Jesus: 
Não vim para ser servido, vim para servir. 

No exercício das funções de Secretário do Interior e Justiça, Pedro Aleixo, 
como em toda a sua vida, caracterizou-se por sua preocupação com essas 
virtudes, com a defesa dos valores democráticos e com uma particular 
dedicação à infância, sobretudo à infância desamparada. Sabia ele do 
gigantesco desafio de incluir meninos e meninas no mundo escolar; sabia ele 
que essa não podia ser tarefa exclusiva de um governo. E fez o que foi 
possível para solucionar o problema. 

Na inauguração do abrigo de menores Afonso de Morais, disse ele: "É 
necessário que o homem de governo saiba sofrer com o povo e seja capaz 
de mergulhar verticalmente nas camadas profundas para delas emergir, não 
com o sentimento esportivo de alivio, mas com as apreensões de quem 
encontrou a verdade e viu que a verdade é triste. É um palácio a menos e um 
asilo a mais, onde hâ excesso de palácios e carência de asilos·." 

Sua preocupação com a democracia foi já enaltecida pelos oradores 
ilustres que me precederam. 

Lembraria um discurso que pronunciou em 15/11/44, quando ainda havia a 
proibição de falar em praças públicas. Era o Estado Novo. Nessa 
oportunidade, ele se animou e a seus ouvintes com a história da França e 
lembrou uma passagem antológica de Victor Hugo, que combatia Napoleão 
111. Os ditadores pensam que são eternos, que podem construir edifícios 
sobre as águas congeladas de um rio, como acontece periodicamente com o 
rio Neva, na Rússia; pensam que aquele gelo é granito, rocha, mas se iludem 
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porque, um dia, o sol da liberdade volta, derrete o gelo, a correnteza 
arrasta seus sonhos ilusórios, como pardieiros, e a liberdade retorna ao pais. 

Essa sua defesa das instituições democráticas manifestou-se na assinatura 
do "Manifesto dos Mineiros", em 1943, e em uma resistência preventiva ao 
que veio a ser o Ato Institucional n• 5. O estudo dos jornais da época permite-
nos lembrar que o "Correio Brasiliense" publicou uma entrevista sua em 
1°/11/68 com a seguinte asserção: "Se alguém pensa alterar a Constituição, 
de alguma maneira diferente da estabelecida na própria Constituição, está 
propondo medidas subversivas". E, na reunião de 13 de dezembro, ele se 
pronunciou contra a instalação do Al-5, que, diferente de outros, era por 
tempo indeterminado e sem o "habeas corpus". 

Mas tudo isso, de uma forma ou de outra, já foi lembrado por numerosos 
pronunciamentos; por isso gostaria de focalizar outro aspecto importante de 
sua vida: suas amizades. Pedro Aleixo contou com numerosos amigos, 
granjeados de suas múltiplas atividades de advogado, professor, jornalista e 
homem público, independentemente de suas posições pollticas. 

Após o golpe de 10/11/37, admiradores seus iniciaram a tradição de 
homenageá-lo, no dia de seu aniversário natalfcio, com um jantar festivo. A 
partir de 1938, muitos deles ocorreram no Country Clube de Belo Horizonte. 
Durante o Estado Novo, não raras vezes, alguns dos presentes foram 
chamados a depor, em razão de seus pronunciamentos contrários ao regime. 
O orador permanente desses encontros veio a ser o Dr. Mauricio Goulart, 
posteriormente Deputado Federal, que, de surpresa, chegou a Roma, em 
1°/8/61, para não faltar ao compromisso tradicional. Seu último aniversário foi 
comemorado em 1°/8/74, no apartamento do Presidente Juscelino 
Kubitschek, no Rio de Janeiro. 

Saliento a amizade que uniu a ambos, Juscelino Kubitschek e Pedro Aleixo, 
apesar da diversidade e, muitas vezes, das adversidades da vida política. Em 
uma entrevista, ocorrida em novembro de 1975, o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek disse: "O polftico a quem mais me afeiçoei foi o Pedro Aleixo, 
embora tenhamos seguido rumos diferentes, ele na UDN, e eu no PSD. 
Tornamo-nos amigos de verdade, quando fui Deputado em 1935, e ele, Llder 
de nossa bancada e, depois, Presidente da Ci!lmara, em substituição ao 
Antônio Carlos. A amizade continuou em Belo Horizonte. Sou o padrinho de 
um de seus filhos, o Sérgio. Ele era um homem de espírito puro. Tinha 
profunda admiração por ele, tomando-o como um bom padrão político. Ele foi 
eleito Deputado, em 1930, com o meu voto". Juscelino escolheu Pedro Aleixo 
para recebê-lo na Academia Mineira de Letras. No entanto, falecendo o 
marianense, coube ao diamantinense, mesmo antes de empossado, 
pronunciar em nome da casa de Alfonsus de Guimari!les as palavras de 
despedida. Disse então: "Não sou apenas eu que lamento o seu definitivo 
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silêncio, mas todo o Brasil, porque soube ser, com o seu talento e com a 
sua cultura cívica, uma figura de expressão nacional das maiores que Minas 
Gerais tem dado ao Brasil". 

Outro exemplo singular de amizade foi a que uniu Pedro Aleixo e Milton 
Campos. Foram colegas de turma, e ambos receberam o diploma de 
bacharel em Direito no ano do centenário da nossa Independência, em 1922. 
Trabalharam juntos como advogados. Ambos, inicialmente, sob a sábia 
orientação de Abilio Machado, aqui representado por seu filho ilustre. Foram 
permanentemente correligionários nas lides políticas, na Revolução de 30. 
Ambos subscreveram o manifesto dos mineiros em 1943 e foram fundadores 
da UDN. Pedro, como disse, foi o Secretário de Interior e Justiça de Milton 
Campos, de 1947 a 1950. Como Governador, freqüentemente, dizia Milton 
Campos aos que o procuravam que falassem antes a respeito do tema 
proposto com o titular da Pasta política por excelência. Dai, a anedota 
conhecida e jocosa, que originou o apelido que deram a Pedro Aleixo: Pedro 
1: "Falem primeiro com o Pedro. Falem com o Pedro, primeiro". Notável foi o 
pronunciamento do Senador de Ponte Nova, contrário aos Atos Institucionais 
n° 12, de 31/8/69, que impediu o acesso do amigo Pedro Aleixo à Presidência 
da República e n° 16, de 14/10/69 que o destituiu da Vice-Presidência. Em 
11/5/74, Pedro Aleixo ocupou, na Academia Mineira de Letras, a Cadeira n° 
29, anteriormente de Mfllon Campos, na oportunidade, fez a ele um 
primoroso elogio. Cabe lembrar que, se Pedro Aleixo foi impedido em 31/8/69 
e destitufdo da Vice-Presidência em 14 de outubro seguinte, exerceu 
efetivamente a Presidência da República de 10/4/67 a 14/4/67, quando o 
Presidente Costa e Silva foi ao Uruguai participar do Encontro de Presidentes 
da América em Punia del Este. 

No ano seguinte, também, por 1 hora, exerceu o mesmo cargo, quando o 
Presidente inaugurou uma ponte entre Brasil e Uruguai, visitando o pafs 
vizinho. De forma que, juridicamente, faz jus plenamente ao titulo de 
Presidente da República, a demais deveria lê-lo sido, por um ano e meio. 
Dois raios caíram sobre ele, porque duas vezes foi afastado da Vice-
Presidência da República: em 10/11/1937, como Presidente da Câmara, em 
época em que não havia a figura do Vice-Presidente: e no período de 1967 a 
1969. 

Numerosas foram as homenagens prestadas à figura de Pedro Aleixo. 
Recordaria algumas: em 25/9/80, o Senado reverenciou sua memória. 
Falaram Dirceu Cardoso, em nome da Oposição, e Passos Porto, pela 
bancada situacionista. Disse o Senador capixaba: "Pedro Aleixo é como 
nossa montanha mágica. Próximos, podemos avaliar a grandeza de seus 
contrafortes e a altura de seus penhascos e de seus picos cobertos de neve. 
De longe, ele se avoluma, agiganta-se no azul de nosso horizonte como uma 
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montanha de legenda, transformado numa figura de pedra". Na mesma 
oportunidade, em um aparte, disse o então Senador Tancredo Neves: 
"Durante toda a minha vida fui seu adversário tradicional, mas, por isso 
mesmo, estou em condições de poder dar um depoimento da maior isenção: · 
foi dos maiores homens públicos da sua geração, dos mais eminentes, 
sobretudo pelo seu espírito democrático. 

Comparecendo ao seu sepultamento, em 4/3/75, representando o MDB, ao 
vê-lo em sua cámara fúnebre, a imagem que me ocorreu foi a daquele 
apólogo conhecido e famoso do velho lenhador que, sentindo uma 
tempestade na noite, no dia seguinte, indo ao seu trabalho, encontrou, 
prostrado a seus pés, um velho carvalho. E a expressão que teve foi esta: 
"Nunca pensei que ele fosse tão grande". Este é o sentimento de Minas em 
relação ao grande republicano Pedro Aleixo. Aos 20/11/85, a Câmara dos 
Deputados homenageou Pedro Aleixo dando à sua biblioteca o seu nome, 
por feliz iniciativa do ex-Governador Rondon Pacheco, que, mais uma vez, 
desempenhava, com brilho, a função de Deputado Federal, representando o 
nosso Estado. Na inauguração desse retrato, disse o Presidente Ulysses 
Guimarães: 

"A Câmara dos Deputados manifesta hoje, através da concessão do seu 
nome à biblioteca, por oportuna iniciativa do eminente Governador Rondon 
Pacheco, hoje, nosso colega, o respeito por um dos mais completos 
parlamentares que por aqui passaram, um dos que mais sede de aprender 
apresentava e que, não obstante possuir vastlssimo cabedal de. 
conhecimentos, buscava as luzes de novas informações nestas mesas, 
nestes volumes que aqui se encontram. Que o interesse intelectual e a 
humildade do preclaro Pedro Aleixo possam conferir exemplo aos 
freqüentadores desta biblioteca'. 

Naquela oportunidade, foram lançados dois livros: "Pedro Aleixo', na 
Coleção Perfis Parlamentares, que reúne uma introdução com a sua 
luminosa trajetória pública e numerosos dos seus discursos parlamentares na 
Câmara de Vereadores, no Rio de Janeiro e em Brasflia. 

Mais tarde, em 1977, por feliz iniciativa dos Diários Associados e, em 
particular, do "Estado de Minas' -hoje aqui representado pelo Diretor Geraldo 
Edison Zenóbio, ilustre jornalista que tem dado uma contribuição 
extraordinária à preservação da memória de Pedro Aleixo -, foi lançado o livro 
"Pedro Aleixo, Jornalista". 

Dessa forma, com esses e com outros trabalhos -como "Pedro Aleixo, Sua 
Obra Politica', de organização de Mauricio Aleixo, de Vitor Nósseis e minha, 
e o número especial da revista "Arquivo da Comissão de Constituição e 
Justiça' -, os historiadores, os alunos universitários e os de 1 o e 2° graus 
terão subsidies abundantes para fazer o levantamento dos numerosos 
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aspectos da vida de Pedro Aleixo. 

Pedro Aleixo fez primorosos panegíricos na tribuna parlamentar. Enalteceu 
Afonso Pena, João Pinheiro, Pimenta da Veiga e tantos outros. Ao falar por 
ocasião do cinqüentenário da morte de Afonso Augusto Moreira Pena, disse 
ele em seu exórdio: 

"Bem é, portanto, que, para a continência de nossa vaidade e para 
sufocação de explosões do nosso orgulho, de quando em quando façamos o 
que agora estamos fazendo, que evoquemos grandes figuras da história, 
recordemos seus pensamentos, estudemos suas obras, analisemos suas 
aspirações e vejamos quantas vezes seus sonhos, nobremente inspirados, 
converteram-se, por esforços e sacrifícios nunca assaz louvados, em 
realidades que são hoje patrimônio comum de todos nós". 

Faço minhas essas palavras que Pedro Aleixo proferiu sobre Afonso Pena, 
dirigindo-me à memória dele, e terminaria com o testemunho Pinheiro 
Chagas, na Academia Mineira de Letras, quando recebeu a Pedro Aleixo na 
casa de Alphonsus de Guimaraens: 

"Vosso nome soa como ao jeito de um toque de rebate, de um convite ao 
diálogo, de uma luz repentina de liberdade, tudo a mostrar, como no verso do 
poeta, que tendes sido para o Brasil, em mais de uma oportunidade, o clarim, 
a clareira e o clarão". Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Pe. José 

Carlos Brandi Aleixo uma placa com os seguintes dizeres: (-Lê:) 
"A homenagem do Poder Legislativo à passagem do centenário de 

nascimento de Pedro Aleixo, um homem múltiplo, intenso, que viveu à frente 
de sua época. Há 26 anos partiu para a liberdade, deixando suas pegadas 
firmemente gravadas nas areias do tempo, como um vigoroso e admirável 
exemplo a ser seguido. Belo Horizonte, 2 de agosto de 2001. Deputado 
Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e demais convidados, entre os quais a Diretora, alunos e 
professores da Escola Estadual Pedro Aleixo e o ilustre Presidente do 
Tribunal de Contas, José Ferraz, ex-Presidente desta Casa. 

ATA DA 1728 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2/8/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Ambrósio Pinto 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: Ata- 2• Parte (Ordem do 

Dia): 1 • Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Votação de 
Requerimentos: Prosseguimento da votação do requerimento do Deputado 
Antônio Andrade; discursos dos Deputados Sebastião Costa, Miguel Martini e 
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Rogério Correia; questão de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; inexistência de quórum para votação - 2" Fase: 
Discussão de Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.262/2000; discurso do Deputado Sebastião Costa; questões de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio -Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley 

Ávila - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins- Antônio Andrade- Arlen Santiago-
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Herrneto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Leite - José Henrique - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria 
José Haueisen - Maria Olivia -Miguel Martini -Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa. 

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

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

1• Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O minutos, 

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

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

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação do requerimento do 

~----------------------------------__j 
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Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja atribuído regime de 
urgência à tramitação do Projeto de Resolução n• 1.629/2000. Com a 
palavra, para encaminhar, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
jornalistas, telespectadores da 1V Assembléia, a tarde de ontem, neste 
Plenário, foi bastante esclarecedora quanto a essa questão da conveniência 
de este Poder conceder licença a S. Exa. o Sr. Governador. 

Entendemos - e já externei esta posição por meio da imprensa - que, se 
fosse exclusivamente por questão de saúde, não veria nenhuma dificuldade 
para que este Poder concedesse a licença, mesmo porque os problemas de 
saúde transcendem a questão da vontade política. Muitas vezes, o impasse 
surge em determinado momento, e o homem público não pode consultar a 
população. 

Nesse caso, entendemos que se deveria conceder a licença ao Sr. 
Governador. Todavia, tratando-se de uma licença um pouco maior do que 
aquela que se previa para o tratamento de saúde, criou-se, por parte de 
todos os parlamentares, notadamente por nós, da Oposição, uma inquietação 

· muito maior. A nosso ver, é uma matéria que poderia ser analisada 
tranqüilamente, sem essa urgência, permitindo até que a Assembléia 
disponibilizasse o telefone, o equipamento da Internet, para que a sociedade 
pudesse dizer se está de acordo com o afastamento do seu Governador ou 
não. 

Mas, para evitar esse trabalho que a Oposição queria e pode desenvolver, 
aparece um requerimento para que se dê à matéria regime de urgência. 
Entendemos, para alegria de todos nós, que o Governador já passou a fase 
crítica da cirurgia, já está se recuperando e dentro de poucos dias estará em 
condições de reassumir suas funções normalmente. Aprovar uma licença de 
mais de 40 dias sem o devido esclarecimento da finalidade vai configurar 
aquilo que disse e quero repetir agora: fica parecendo que estamos 
enganando a opinião pública. Queremos saber se a licença é para fins 
eleitorais. Se for assumidamente para fins eleitorais, não deveria ser de 
apenas 45 dias, mas um pouco maior, porque não se trata de eleição neste 
ano, e sim no ano que vem. 

Se é para fins de saúde, seriam necessários quarenta e tantos dias ou 
poderíamos resolver esse problema com 10, 15, 8 dias? Precisamos de 
tempo para discutir essas coisas. O que aconteceu para se evitar essa 
discussão, sobre um tema que pouca gente quer discutir nesta Casa? Fez-se 
o requerimento de regime de urgência para essa matéria. Com isso, nós, da 
Oposição, votaremos contrariamente ao regime de urgência porque 
entendemos que o Governador pode, perfeitamente, para tratamento de 
saúde ou até mesmo para questão polftica, esclarecer a finalidade do 
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afastamento. É natural que, quando alguém vota em determinado cidadão 
ou político para um cargo, essa pessoa o faça para um mandato 
preestabelecido e espera que ele discuta com a sociedade o que pretende 
fazer em quatro anos ou durante o seu mandato. A partir daf, na nossa visão, 
seria prudente para o Poder Legislativo, sobretudo para demonstrar a 
seriedade com que estamos encarando o assunto, permitir licença não 
apenas de 40 dias, mas de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, desde que se 
permitisse que a sociedade se manifestasse. Ainda que não fosse possfvel a 
realização de um plebiscito por um sistema de amostragem, a sociedade 
poderia manifestar se está de acordo com o afastamento do titular pelo 
perfodo proposto por efe. Essas devem ser as nossas preocupações. 

Por isso, a Oposição nesta Casa, mais precisamente o meu partido, o PFL, 
está preocupada, querendo apenas esclarecimentos. Não queremos, de 
forma nenhuma, impedir o ato de vontade de quem quer que seja. Se é 
desejo do cidadão, do Governador de Minas Gerais afastar-se do Governo 
até em definitivo, não podemos proibi-lo disso. Todavia, precisamos do 
respaldo de quem lhe conferiu mandato. Quem confere o mandato aos 
homens públicos são os eleitores de um Estado; quem confere mandato aos 
agentes polfticos são os eleitores que neles votaram. A nossa preocupação 
consiste agora em que a Assembléia derrote esse pedido de urgência e 
disponibilize, quem sabe, aparelhos de telefone, Internet, enfim, 
possibilidades para que, dentro de uns 8 ou 10 dias, no máximo, não poderia 
ser mais que isso, para não prejudicar o pedido, ouçamos, por amostragem, 
a sociedade de Minas Gerais, o povo de Minas Gerais. Eles estão de acordo 
com o afastamento? Se estiverem, por que seremos contrários? Se o povo 
está contra, por que aprovarmos? 

Então, fica aqui, Sr. Presidente, nossa preocupação. O regime de urgência 
solicitado prejudica todas essas providências. Ele seria, a meu ver, de 
urgência urgentíssima, se a licença se ativesse tão-somente à questão de 
saúde. 

Já disse - e alguns jamais publicaram - que, com relação à saúde do 
Governador, desejamos a ele um pronto restabelecimento. Temos 
consciência de que todo tratamento de saúde provoca uma inquietação muito 
grande. Entendemos isso e nos preocupamos também como mineiros, como 
brasileiros que somos. Todavia, se é para outros fins, que se dê tratamento 
polftico à matéria. Se o fim é meramente campanha eleitoral, deve-se pensar 
que quarenta e poucos dias é muito pouco. Só temos eleições em outubro do 
ano que vem, os candidatos serão registrados três meses antes. Então, uma 
licença de quarenta e poucos dias para campanha presidencial é muito 
pouco . 

Nosso apelo é para que rejeitemos o pedido de urgência, em que pese ao 
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respeito que temos pelo autor do requerimento. A partir dai, devemos 
consultar a população. Se, por exemplo, em 72 horas, a população 
manifestar-se favorável à concessão da licença, não criaremos obstáculos. 
Por outro lado, se manifestar-se contrária à licença, para fins eleitorais não 
teremos condições de votar favoravelmente. Por isso, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, entendo que o pedido de urgência é exatamente para tolher a 
sociedade, impedindo-a de opinar se deseja ou não o afastamento do 
Governador pelo prazo determinado. Lamentamos que isso aconteça. 

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

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
encaminhando o requerimento de pedido de urgência para a tramitação do 
Projeto de Resolução n• 1.629, que trata da licença solicitada pelo 
Governador Itamar Franco. Lamentamos que haja um requerimento pedindo 
urgência para a votação desta matéria, porque necessitamos de subsídios, 
ou seja, conhecer os reais motivos de o Governador solicitar 43 dias de 
licença. Não sabemos quais são os motivos. Então, votar açodadamente, 
votar sob regime de urgência não tem justificativa. Se o Governador tivesse 
pressa de votar a matéria, teria dado todas as informações de que os 
Deputados precisam para deliberar sobre o assunto. Não sabemos se é por 
motivo de saúde. Se for por motivo de saúde, isso significa dizer que não é 
por aquilo que estão dizendo. A suspeita que se levanta é: seria um problema 
mais grave, e o Governador estaria tentando esconder, com um pedido de 
afastamento de 43 dias, alegando uma cirurgia que todos os médicos dizem 
que não precisaria mais de cinco ou oito dias? Se é por motivo de saúde, 
suspeitamos que alguma coisa está sendo escondida. Começamos a nos 
perguntar por que essa cirurgia não foi feita em Minas Gerais. Não faltam 
hospitais, o próprio Hospital Israel Pinheiro, do IPSEMG, já é um hospital de 
referência, tem perfeitas condições de fazer cirurgias muito mais complicadas 
do que essa que estão dizendo que é. 

Mas, se for outra coisa, o povo de Minas Gerais precisa saber, porque não 
se justificam os 43 dias. O problema é que não há lógica nesse pedido de 
licença por 43 dias. Ele tem alegado que a Constituição não obriga que diga 
quais são os motivos. Ora, a sociedade exige. Acho até que houve uma falha 
do legislador, e, provavelmente, faremos uma emenda constitucional, 
corrigindo isso; que se obrigue o Governador que pede licença a dizer quais 
são os motivos. Imaginem 43 dias no processo que vivemos hoje, na 
velocidade da informação. Em 43 dias, até o cenário mundial muda. Em 43 
dias, quantas informações são processadas, quantas mudanças acontecem 
na área tecnológica? É um prazo extremamente longo. 

E aí vêm as outras possibilidades, e pensamos que, se o motivo for, 
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realmente, concorrer à Presidência do PMDB, a coisa fica mais dificil e 
complicada, porque todos os brasileiros estão accmpanhando o Presidente 
licenciado do Senado, Jáder Barbalho, do PMDB, que teve que se afastar da 
Presidência do PMDB porque foi eleito Presidente do Senado. Isso significa 
dizer que o Governador não pode acumular a Presidência do PMDB e o 
Governo do Estado de Minas Gerais. E, aí, surge uma nova possibilidade: se 
o Governador está se licenciando para concorrer à Presidência do PMDB, 
isso é indicativo de que vai passar o Governo para Newton Cardoso. Se quer 
ccncorrer à Presidência do PMDB, vamos entender que essa é a prioridade 
na vida dele, e não governar Minas Gerais. E, ai, muda muita coisa. Ele vai 
se eleger Presidente do PMDB, vai se licenciar da Presidência do PMDB e 
governar Minas Gerais ou vai abandonar o Governo de Minas Gerais e 
assumir a Presidência do PMDB? 

Independentemente de qual opção será escolhida, está muito claro para 
todos nós que Itamar Franco não tem nenhuma aptidão para governar coisa 
alguma. Agora, principalmente, Minas Gerais é o que ele não quer governar. 
Há dois anos e meio que ele não governa o Estado de Minas Gerais. 
Estamos perdendo empresas para outros Estados que têm governantes. Os 
investimentos não estão vindo para Minas Gerais, porque o Governador, 
simplesmente, não está interessado nisso, não está brigando por recursos, 
não está se reunindo com as bases, com os parlamentares da bancada 
mineira, 53 Deputados e 3 Senadores, para defender, no orçamento, 
recursos para Minas Gerais. 

Enquanto isso, o Governo do Rio de Janeiro, que é oposição ao Governo 
Federal, é o segundo Estado com maior investimento no Governo Federal, 
mesmo sendo oposição. Mas, lá, o Governo está preocupado em governar e 
resolver os problemas das finanças do Estado. E, aqui, não; o Estado está 
sem governo há dois anos e meío. O que se começa a perceber é que o 
Governador, quando quer se reunir politicamente, nunca o faz em hotéis de 
Belo Horizonte ou do Estado de Minas Gerais. Vai para o Rio de Janeiro ou 
para São Paulo. Por que será? Percebemos que ele não tem nenhum 
interesse, nenhuma preocupação para com os mineiros. É isso que faz com 
que estejamos na Oposição, porque ele está enganando o povo mineiro. É 
alguém que está prejudicando o Estado de Minas Gerais . 

E se o motivo não for concorrer à Presidência do PMDB? Essa 
possibilidade é a mais grave de todas. Na época da campanha, para se 
candidatar pelo PMDB, Itamar Franco teria negociado cem o Vice-
Governador Newton Cardoso, que tem o dominio do PMDB no Estado de 
Minas Gerais. Para ter o apoio da legenda e concorrer, ele teria feito um 
acerto que previa seu afastamento do Governo antes do prazo, dividindo, 
assim, de certa maneira, o mandato: ele governaria um tempo, e Newton 
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Cardoso, outro. 

Se for esse o motivo, a situação é muito mais grave, é estelionato eleitoral, 
é enganar o povo mineiro. Quem votou em Itamar Franco queria que ele 
governasse o Estado de Minas Gerais. Se quisesse o Vice-Governador 
Newton Cardoso, teria votado nele. É aquela história de comprar gato por 
lebre. O Vice-Governador sabia que não ia ganhar as eleições para o 
Governo do Estado e teria feito esse acerto, recebendo, de graça, um 
período de governo do Estado de Minas Gerais. Qualquer das hipóteses é 
extremamente incõmoda para o nosso Estado. 

Esperamos, portanto, que a matéria não seja votada em regime de 
urgência. Precisamos derrotar esse requerimento para ter prazo suficiente e 
obter as informações necessárias. Diante de informações reais, poderemos 
avaliar se existe ou não justificativa para o pedido de licença. Esta Casa tem 
a obrigação de obter informações e de zelar pela governabilidade do Estado 
de Minas Gerais. Se Newton Cardoso assumir, vai mudar todos os 
Secretários? Quem irá chamar para ajudá-lo a governar? Muda muita coisa, e 
a responsabilidade é nossa. É para isso que estamos aqui. 

Por tudo isso, encaminhamos contrariamente a esse pedido de regime de 
urgência, esperando que ele seja derrotado e que esta Casa exija as 
informações necessárias. Assim, poderemos verificar se convém ou não 
conceder a licença ao Governador e, de acordo com o motivo, dizer quantos 
dias vamos dar. Sem isso, vamos votar sem o mínimo critério, sem a mínima 
lógica, vamos arriscar o sucesso da economia do Estado de Minas Gerais. 

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 
venho discutir o requerimento do Deputado Antônio Andrade que solicita 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n° 1.629/2001, que 
propõe a concessão de licença ao Governador do Estado pelo prazo de 43 
dias. A primeira questão que levanto é de que a votação desse requerimento 
se dê antes da votação do requerimento que apresentei. Começamos a 
discuti-lo ontem, solicitando o envio de uma justificativa para o pedido de 
licença entre 31 de julho e 10/9/2001, solicitada pelo Governador do Estado. 

Antes de votarmos o projeto de resolução e qualquer requerimento que 
solicite regime de urgência, deveríamos votar o requerimento que solicita a 
justificação. Mesmo que a Constituição não a exija, está implícito que os 
Deputados, para votar qualquer projeto de lei ou de resolução, necessitam de 
uma justificativa. Tanto é assim, que qualquer projeto de lei ou de resolução 
encaminhado por qualquer Deputado vem sempre acompanhado de 
justificação. Nesse caso, o projeto de resolução não tem nenhuma 
justificativa. 
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Defendo a tese, já levantei essa questão de ordem, e não tive resposta: 

primeiro, é necessário votar o requerimento que apresentei, que exige a 
justificação, para que os Deputados possam posicionar-se, por exemplo, 
sobre o perlodo dessa licença. Não podemos fazê-lo se não soubermos a 
justificação real. Seria por motivo de saúde? Vamos analisar se são 
necessários 43 dias; ao que tudo indica, pelo tipo de cirurgia que foi feita, 
não. É o que informam os médicos, como temos visto na imprensa. 

Se a justificação é disputar a Presidência do PMDB, temos de fazer uma 
discussão política se é justo ou não a Assembléia conceder ao Vice-
Governador Newton Cardoso 43 dias para governar o Estado, para que 
Itamar possa fazer política para a Presidência do PMDB e a Presidência da 
República. 

No meu entender, pelo ponto de vista politico, o Governador estaria abrindo 
mão do cargo para o qual foi eleito e de sua obrigação de governar Minas, 
para fazer campanha política colocando as questões pessoais acima dos 
interesses do Estado. Portanto, considero um equivoco, e o Governador não 
mereceria, no meu entender, essa licença, sobrepondo interesses pessoais e 
partidários, colocando-os acima dos interesses do Estado que o elegeu. 

Além disso tudo, é necessário considerar quem é o Vice-Governador do 
Estado. Isso é importante, porque ele já foi Governador e teve suas contas . 
reprovadas por esta Casa Legislativa. Temos de levar em consideração que 
vamos conceder 43 dias para que o Vice-Governador assuma. Aliás, ele 
anda ansioso para assumir, o que nos deixa ainda mais temerosos. 

O Vice-Governador disse que mandou um recado - pelo menos, é o que 
consta no jornal "Estado de Minas" - ao Deputado Rogério Correia, que 
apresentou requerimento à Mesa Diretora, para que o projeto de resolução 
não tramite antes que o Executivo encaminhe justificativa detalhada para a 
licença. Por que ele não manda a justificativa, em vez do recado? Não é 
possível que tenhamos de votar alguma coisa sem ter uma justificativa, como 
se fôssemos bonecos do Governador do Estado: porque ele quer, tem de ser 
feito. Por que não pode justificar o motivo da licença? É tão diflcil fazer essa 
justificação para que os Deputados possam, a partir dela, manifestar-se? 

Vejam o recado que o ex-Governador e Vice-Governador, que quer ser 
Governador a todo custo, mandou. Ele anda ansioso, marcando reunião do 
secretariado antes da licença; ainda bem que teve o bom senso de 
desmarcá-la. Mas anda com tanta ansiedade para assumir o Governo do 
Estado, que nos dá medo. Diz ele o seguinte: "O PT aposta no desgoverno 
do quanto pior melhor". Se assim fosse, já estaríamos concedendo essa 
licença para o Vice-Governador assumir. Pelo contrário. Tanto não 
apostamos no "quanto pior, melhor" que não queremos conceder essa 
licença, que, como conseqüência, fará do Sr. Newton Cardoso, Governador 
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Diz ainda o Sr. Newton Cardoso: "O PT tem essa índole: se não tiver 
governo, é ruim para a sociedade, mas é bom para o Pr. O problema é que 
esse senhor foi Governador do Estado de 1987 a 1990, e não tivemos um 
governo, mas um desgoverno sem propósitos. Essa análise que faz do PT é 
incorreta, injusta e não corresponde ao que temos encaminhado. 

Nosso encaminhamento tem sido muito claro. Para se votar uma licença, 
um projeto de lei ou de resolução - e trata-se disso, pois a Constituição 
garante que, feito o pedido de licença, a Mesa tem de apresentar projeto de 
resolução-, há que se ter uma justificativa. O motivo tem de ser apresentado. 

O que estranho é por que o Governador do Estado não quer nos mandar a 
justificativa de seu pedido de licença. Tão simples. Que diga o motivo, para 
que os Deputados possam analisá-lo. O que não pode é o Governador 
esconder-se atrás de uma cirurgia, ou seja, usá-la como justificativa 
simplesmente para não sofrer o desgaste de afastar-se por interesses 
pessoais, que são as disputas da Presidência do PMDB e da Presidência da 
República. 

Parece que vem à tona como verdade absoluta o que tem sido dito desde o 
início do Governo Itamar: ele usa o Governo do Estado muito mais para 
preparar sua candidatura para a Presidência da República que de fato para 
governar. O Governador faz, agora, uma declaração pública de que seu 
afastamento servirá para que cuide de sua campanha à Presidência da 
República. Os interesses de Minas Gerais são postos à margem da 
realidade. 

Estranha-me a ansiedade do Sr. Newton Cardoso em tornar-se Governador 
a todo custo. Mal o Governador anunciou que pediria licença, ele já queria 
fazer reunião com o secretariado. Anda apressado em governar, e isso nos 
dá medo. 

O Vice-Governador mandou para o PT e para o Deputado Rogério Correia, 
usando o jornal "Estado de Minas", o recado de que o PT aposta no 
desgoverno. Ora, pelo contrário. Se apostássemos no desgoverno, 
concederíamos rapidamente a licença para o Governador Itamar Franco, 
para que o desgoverno Newton Cardoso - que já se mostrou tempos atrás -
voltasse, e tivéssemos, de vez, o "quanto pior, melhor". Exatamente porque 
não queremos o "quanto pior, melhor" é que não pretendemos que o Vice-
Governador Newton Cardoso volte a ser Governador do Estado. O que ele 
fará nesses 43 dias, só se saberá depois de decorrido o prazo, e, quem sabe, 
a custa de CPI e coisas do tipo. É melhor que tenhamos cautela e 
aguardemos a justificativa do Governador Itamar Franco, para analisarmos a 
possibilidade de concedê-la. 



o . 
c 
E ; 

<.; 
.g 
o o 

-< • !i 

"ª· 

Assim sendo, Sr. Presidente, o regime de urgência só deve ser 
apreciado depois que a justificativa for enviada a esta Casa. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Rogério Correia- Verificando a inexistência de quórum, solicito 
à Presidência encerre, de plano, a reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Tendo em vista a 
importância da matéria ccnstante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Allton Vilela)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Responderam á chamada 

29 Deputados. Não há quónum para a votação, mas o há para a discussão 
das matérias ccnstantes na pauta. 

2" Fase 
O Sr. Presidente -A Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 

discussão das matérias ccnstantes na pauta. 
Discussão de Proposições 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.262/2000, 
do Deputado Chico Rafael, que altera o art. e• da Lei n• 11.396, de 6/1/94, 
com a redação dada pelo art. 31 da Lei n• 12.708, de 1997, introduzindo um 
representante da Assembléia Legislativa no grupo coordenador do Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeccnômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, e dá outras providências. A Comissão de Justiça ccnclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Turismo e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa• - Sr. Presidente, Srs. Deputados que 
integram a Mesa e participam desta reunião em plenário, senhoras e 
senhores que acompanham a transmissão através da TV Assembléia, 
senhores da imprensa, venho a esta tribuna para discutir esta matéria e, ao 
mesmo tempo, em obediência à norma regimental, abordar alguns assuntos 
futuros, jà que o nosso regimento restringe a volta a fatos passados nesta 
fase de discussão. 

O nosso objetivo nesta Casa é discutir essas matérias, que aparentemente 
seriam questões simples de pouca repercussão e até de grande interesse. 

Porém há outros temas, no momento, que nos despertam e nos fazem 
pensar e aproveitar os instantes possiveis para fazer a nossa reflexão . 

Sobre essa matéria, o Deputado Chico Rafael apresentou o Projeto de Lei 
n°1.262/2000, que altera o art. 89 da Lei n• 11.396, de 6/1/94 com a redação 
dada pelo art. 31 da Lei n• 12.708, de 1997, introduzindo um representante 
da Assembléia Legislativa no grupo coordenador do Fundo de Fomento e 
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Na justificativa, o Deputado Chico Rafael esclarece que a participação de 
um representante do Poder Legislativo no grupo coordenador do FUNDESE 
impõe-se como decorrência lógica do exercício das atribuições que 
constitucionalmente são conferidas a este Poder. 

Por um lado, a fiscalização das atividades e da atuação da administração 
pública exige o atento acompanhamento ás ações compreendidas no Estado 
em todos os seus momentos para que bem seja atendido o interesse público. 

Por outro lado, a participação dos representantes do povo na definição das 
políticas de interesse de toda a sociedade é uma das características mais 
marcantes das modernas democracias, o que justifica a cooperação entre os 
Poderes Executivo e Legislativo para a promoção do bem-estar social. 

O FUNDESE constitui importante instrumento para a promoção do 
progresso em Minas, especialmente por meio dos programas que lhe são 
vinculados: Programa de Apoio Creditfcio ao Desenvolvimento das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais e 
Programa de Apoio Financeiro ao Desenvolvimento das Médias, Pequenas e 
Microempresas da Base Tecnológica, além de outros que podem ser criados, 
desde que estejam conformes com os objetivos do Fundo e em consonância 
com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. 

Assim, pela sua relevância, solicitamos o apoio dos srs. Deputados ao 
projeto que ora apresentamos. 

Essa é a justificação que o Deputado Chico Rafael apresenta para o 
projeto. A partir dessa proposição, pode-se pensar se seria constitucional o 
membro de um Poder, o representante de um Poder, participar de um 
conselho constituído por outro Poder. Sobre esse aspecto, a Comissão de 
Justiça da Casa se fez manifestar por meio de um parecer de 
aproximadamente duas laudas, em cuja justificação esclarece que "A 
proposição em análise objetiva alterar o art. a• da Lei n• 11.396, de 1994, 
com a redação dada pelo art. 31 da Lei n• 12.708, de 1997, para incluir, no 
Grupo Coordenador do FUNDESE, um representante da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. 

O FUNDESE, pela sua definição legal, configura-se um importante 
instrumento que visa promover programas de apoio creditício ao 
desenvolvimento das pequenas e médias empresas, desde que estejam em 
consonãncia com os objetivos do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado - PMDI. O Grupo Coordenador que fiscaliza a gestão financeira do 
FUNDESE compõe-se de representantes dos diversos órgãos e entidades do 
Poder Executivo estadual, além do BDMG, da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado 
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de Minas Gerais e outros. 

Quanto à iniciativa, como a matéria não se acha inserida no rol do inciso 111 
do art. 66 da Constituição mineira, é facultado ao parlamentar engendrar o 
processo legislativo. A proposição está ainda em conformidade com a Lei 
Complementar n• 27, de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n• 36, de 1995, as quais dispõem sobre a instituição, a gestão 
e a extinção do Fundo. Ademais, a inclusão de um representante da 
Assembléia Legislativa no Grupo Coordenador do FUNDESE vem torná-lo 
mais representativo. 

Conclusão: Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n• 1.262/2000". 

Esse é o parecer da Comissão de Justiça, favorável à matéria, que, no 
nosso entendimento, é importante para Minas Gerais. Com esse parecer, 
elimino a dúvida que tinha sobre a matéria: se, tratando-se de um conselho 
constitufdo por um Poder, poderia outro Poder indicar participante. Mas, no 
entendimento do ilustre relator da matéria, com o qual concordou a Comissão 
de Justiça, unanimemente, concluiu-se que não há vedação constitucional 
para que essa iniciativa partisse - como partiu - de um parlamentar que 
integra este Poder. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado Sebastião 
Costa, gostaria, em meu nome e em nome da Bancada do PMDB nesta 
Casa, de cumprimentar V. Exa. pela discussão desse importante projeto. Na 
verdade, V. Exa. trava neste momento um debate a respeito das questões· 
legais, constitucionais e até da conveniência e da forma com que o projeto 
tramitou nas comissões e da maneira com que foram exarados os pareceres 
sobre ele. 

Concordo com V. Exa. no que tange às inúmeras preocupações que 
levantou. Acho até que o projeto realmente é merecedor de que o 
encaminhemos favoravelmente. A despeito das agruras, das dificuldades de 
tramitação e até mesmo do sentimento legislativo do autor do projeto, deve 
imperar aquilo que originou o projeto, que foi a inspiração do Deputado. 
Todos nós, Deputados, devemos estar atentos para privilegiar efetivamente o 
que há de mais sagrado no exercício parlamentar, que é, 
constitucionalmente, o poder e a vontade legiferante de nós, parlamentares . 
Então, acho que esses aspectos foram abordados com extrema satisfação 
por V. Exa. Quero, então, cumprimentá-lo. Aproveitando o ensejo, quero dizer 
que o ouvi não apenas no discurso proferido sobre o projeto. Aliás, quero 
confessar-lhe que todas as vezes que o senhor ocupa esta tribuna estou 
sempre atento ao seu pronunciamento, em função da sua inteligência e da 
sua experiência como parlamentar nesta Casa. Sem dúvida alguma, V. Exa. 
sempre enriquece a nossa trajetória enquanto parlamentar. Também o ouvi, 

~----------------~------------~ 
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em outra oportunidade, em relação ao objeto - aliás, maior da 
convocação desta reunião extraordinária, a solicitação de licença do Sr. 
Governador do Estado. Aproveito a presença do Deputado Hely Tarqülnio, do 
Deputado Paulo Piau, do Deputado João Leite e do Deputado Miguel Martini 
exatamente para contrapor um aspecto que a Oposição está levantando 
relativamente á solicitação de licença do Sr. Governador. Tive a oportunidade 
de conversar com a assessoria do Sr. Governador e cheguei á seguinte 
conclusão: o Sr. Governador foi extremamente prudente, em primeiro lugar, e 
ético ao solicitar essa licença. Por que prudente? Quero, "mutatis mutandis", 
dizer para V. Exa. que recentemente tive uma pessoa da família que se 
submeteu a uma cirurgia idêntica a essa. Uma cirurgia considerada por 
todos, aliás, pela classe médica, como relativamente simples. Mas, como 
qualquer cirurgia, ela é passível de problemas. Foi isso que ocorreu. 

O Sr. Presidente - Deputado Márcio Cunha, esta Presidência gostaria de 
informar a V. Exa. que, compreendendo a benevolência e a generosidade do 
parlamentar que detém a palavra na tribuna, Deputado Sebastião Costa, 
estamos em discussão do Projeto de Lei n• 1.262/2000, do Deputado Chico 
Rafael. V. Exa. diverge com o seu pensamento da discussão do projeto. 
Gostarlamos que V. Exa., como aparteante, se ativesse ao tema que o 
Deputado Sebastião Costa trata da tribuna. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - "Data venia", Sr. Presidente, 
demonstrarei que os exemplos que estou trazendo em relação á discussão 
do ilustre Deputado Sebastião Costa têm a ver com as divagações, a 
principio imaginadas por alguns. que fiz em relação a essa questão. Apenas 
para complementar e para voltar á questão do FUNDESE, digo que essa 
pessoa teve complicações em sua cirurgia e fiou mais de 20 dias no hospital. 
Portanto, o Sr. Governador foi ético e foi prudente, ao se submeter a uma 
cirurgia que poderia ou não ser simples. 

Voltando á questão do projeto do FUNDESE, diria, então, que o que 
inspirou V. Exa. na tribuna, neste momento, é privilegiar a ação do Deputado 
enquanto legislador. Portanto, estamos fazendo uma celeuma muito grande 
em relação à solicitação de licença do Sr. Governador. Na verdade, 
deverlamos estar discutindo, por exemplo, esse projeto, que, aliás, não é de 
minha autoria, não é da autoria de V. Exa, que sabiamente sobe à tribuna 
para defendê-lo. Aqui estou para apartear V. Exa. e dar o meu testemunho da 
importância desse projeto e dos outros que deveriam estar em pauta. Aliás, 
da minha lavra, há cerca de uma dúzia de projetos que precisam vir a 
Plenário. 

Portanto, quero, na verdade, ilustre Deputado Hely Tarqüínio, dizer que 
estou contestando. Estamos criando uma celeuma muito grande, estamos 
fazendo uma tempestade em copo d'água a respeito da licença do 
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Governador, que, a meu juizo, foi ético e prudente, deixando de discutir 
questões importantes para este parlamento, e, diga-se de passagem, é 
primazia do nosso exercício legislar. Parabéns, ilustre Deputado Sebastião 
Costa! 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do Deputado 
Márcio Cunha. Antes de conceder a palavra ao Deputado Hely Tarqüinio, 
devo esclarecer o seguinte: o Sr. Presidente sabe perfeitamente que, quando 
uma questão é abordada, merece, naturalmente, uma resposta. A Oposição 
não está criando nenhuma celeuma sobre a questão da licença do Sr. 
Governador. O que ela está pedindo é um esclarecimento. Se a licença é 
para tratamento de saúde, não haverá nenhum embaraço, absolutamente. 
Desejamos ao Sr. Governador um franco restabelecimento. Mas se é para 
outro fim, por que essa enganação? Se for para fins eleitorais, o prazo 
solicitado é muito pouco. Então, que peça mais! Se é por motivo de saúde, 
basta dizer: para fins de tratamento de saúde. A Oposição não faz nenhuma 
objeção a que o Sr. Governador, qualquer político ou qualquer cidadão 
brasileiro façam tratamento de saúde. Pelo contrário, queremos o seu rápido 
restabelecimento. 

Estamos solicitando apenas que se esclareça a finalidade. Se for para fins 
eleitorais - coincidência ou não, o prazo termina no dia 1 O de setembro, um 
dia após a convenção do PMDB -, que haja esclarecimento: é para fins 
eleitorais. Se até o dia 1 O de setembro o prazo for pouco, que se conceda 
uma licença maior. A minha proposta á Mesa da Assembléia é que sejam 
estabelecidas condições - por meio de um telefone, de um computador ou de 
um outro tipo de aparelho - para que a sociedade possa manifestar-se sobre 
o afastamento. Se concordar, não podemos impedir que a sua vontade seja 
atendida. Não estou criando celeuma sobre matéria tão simples. Se o 
Governador ficar ou se o Vice-Governador assumir, para mim não fará 
diferença. Ambos são do mesmo partido, do mesmo grupo político e 
manterão o mesmo governo e a mesma forma de governar. Estamos 
querendo apenas saber a finalidade para, quem sabe?, concedermos uma 
licença maior do que a solicitada. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Ilustre Deputado Sebastião 
Costa, estamos ouvindo com interesse as suas considerações sobre o 
projeto do FUNDESE. O Deputado Márcio Cunha, em seu aparte, comportou-
se como um fundamentalista, ao defender, partidariamente, o Sr. 
Governador. Mas, do ponto de vista médico, um pronto restabelecimento 
jamais ultrapassaria três dias, porque é uma cirurgia simples, além de ser 
facilitada pelo uso da tecnologia. Tanto isso é verdade que ele já deve estar 
deixando o hospital. De acordo com as leis da cicatrização, em oito dias 
estará completamente restabelecido, ou seja, física, orgânica, psicológica, 
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social e culturalmente sadio para exercer o seu governo. A complicação 
alegada por ele acontece em menos de 1% dos casos, não procede a sua 
justificativa de que um parente passou por complicações ao fazer o mesmo 
tipo de cirurgia. Estamos tratando da licença do Governador. Na minha 
opinião, seria até bom que fosse embora definitivamente, porque não tem 
vocação para ser o Governador de Minas Gerais. Está preocupado, 
cronicamente, obsessivamente, patologicamente com o confronto que 
estabeleceu com o Governo FederaL Isso já se transformou em doença. 

Mas vamos discutir o projeto do FUNDESE, pois as suas colocações, 
Deputado Sebastião Costa, são sempre inteligentes, construtivas e criativas 
não só para este Plenário, mas também para o povo do nosso Estado. O 
Poder Legislativo - endossando as suas palavras - precisa resgatar a sua 
atuação junto aos outros dois Poderes. No caso do FUNDESE, precisamos 
colocar o nosso representante. Essa foi uma feliz idéia do Deputado Chico 
RafaeL Deixar o Deputado de fora é um pecado mortal, porque somos 
mediadores dos interesses do povo de Minas Gerais, dos interesses das 
diversas regiões, no que tange, principalmente, ao desenvolvimento sócio-
econômico, do crescimento das pessoas, das indústrias e da produção. Por 
isso é que acho que o Poder Legislativo, de forma filosófica, tem que atuar 
muitas vezes para fiscalizar, conhecer e participar, conjuntamente com o 
Executivo, da elaboração da LDO. Já deviamos, preventivamente, participar 
da elaboração da LDO, do orçamento, de forma paritária, Maioria e Minoria 
do parlamento, junto com as secretarias de atividades-meio e atividades-fim. 
Mas, no caso, seria das atividades-meio, junto com as Secretarias de 
Administração, da Fazenda e do Planejamento. Então, por que deixar o 
Deputado de fora? As vezes, temos aberto mão de determinados projetos em 
que o Deputado quer servir o Governo de forma submissa, só por uma 
questão de alinhamento partidário_ Mas não, antes do partido temos um 
compromisso com o povo. É preciso, sim, uma reforma partidária com regras 
bem-definidas, mas, antes de mais nada, temos um compromisso com o 
povo. E, para ser mediador desse povo, em qualquer conselho que o 
Governador faça compor, em qualquer grupo coordenador, não podemos 
abrir mão do poder de fiscalização e de legislação deste Poder Legislativo 
junto aos outros Poderes, porque há uma tendência crônica, já viciada, do 
Poder Executivo de excluir o Poder Legislativo. E não podemos tolerar essa 
exclusão, porque estaremos correndo o risco, cada vez mais, de ser 
submissos, de ficar de joelhos diante dos outros Poderes, de forma 
pejorativa. 

Gostaria de cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento, dizendo que 
eu, particularmente, vou - e tenho certeza de que toda a Bancada do PSDB 
vai - apoiar o projeto do Deputado Chico Rafael, de acordo com suas 
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considerações. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado Hely Tarqüinio, 
cujas considerações são extremamente convincentes, mesmo porque trata-
se de um médico-cirurgião que conhece como poucos as reações do 
organismo humano. Portanto, as considerações do Deputado Hely Tarqüinio 
são extremamente importantes para a resposta que procurei dar à questão 
levantada pelo Deputado Márcio Cunha. Agradeço ao Deputado Hely 
Tarqüinio sua intervenção. 

Antes de retornar ao tema que estou discutindo, vale ressaltar que projetos 
como esse, muitas vezes pelo volume de matéria na pauta, não são 
discutidos neste Plenário. E, na discussão, na maioria das vezes, costumava 
acontecer de surgirem grandes contribuições à matéria, que inova, avança, 
aprimora e, sobretudo, fixa, de fato, o posicionamento de um Poder como 
instituição. 

Neste momento, concedo ao Deputado Paulo Piau, meu companheiro de 
partido e uma das pessoas cujo trabalho acompanho, um dos maiores 
defensores do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Agradeçc o aparte do meu líder, 
Deputado Sebastião Costa. Gostaríamos de fazer uma colocação para 
reflexão relativamente a participação da Assembléia Legislativa em outras 
instituições do poder público, como membro, muitas vezes deliberativo, e, em 
outras, como membro consultivo. Meu raciocínio vai exatamente ao encontro 
da função da Assembléia Legislativa, que, em primeiro lugar, tem que 
fiscalizar as ações da sociedade como um todo, sobretudo do Poder 
Executivo. Estou dizendo isso porque hoje questiono a presença da 
Assembléia Legislativa em conselhos. Quero mencionar um exemplo real. Eu 
fazia parte da estrutura do IEF e sei que consta na lei de formação daquele 
Instituto que o Presidente da Comissão de Agropecuária participe de seu 
conselho. Pois bem, aquele conselho é deliberativo e, neste momento, todos 
os Conselheiros do IEF estão sendo questionados por seu Presidente, Dr. 
José Luciano, sobre a deliberação de compra de uma reserva florestal. Como 
eu era Presidente da Comissão de Agropecuária e represento a Assembléia 
Legislativa, acho que este Poder está sendo questionado sobre a compra 
dessa reserva florestal. Esse é um exemplo real do que está acontecendo . 
Acho que, nesse caso, a Assembléia Legislativa não pode ser questionada, e 
estamos aqui exatamente para fiscalizar. No caso do grupo coordenador do 
FUNDESE, que deverá deliberar também sobre empréstimos de recursos 
para as microempresas, acho que a Assembléia Legislativa está se 
envolvendo em um processo administrativo de decisão gerencial, 
comprometendo-se também, juntamente com o Executivo, com o que for 
decidido no FUNDESE. 
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Levanto essa questão dentro de uma reflexão última a respeito desse 

questionamento do IEF. Acho que os companheiros deveriam refletir se a 
Assembléia deve participar de qualquer conselho junto do Executivo, uma 
vez que pode ser responsabilizada por suas ações lá fora. Se tivesse que 
votar hoje esse projeto, votaria contra ele, uma vez que já existe um fato real, 
que é esse caso do IEF. Acho que essa discussão que V. Exa. traz é 
importantfssima. Lamentamos apenas que o Plenário esteja vazio. Pedimos a 
V. Exa. que solicite ao Presidente que encerre de plano a reunião, para que 
possamos debater um assunto tão importante, evidentemente respeitando o 
tempo de que V. Exa. ainda dispõe. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado Paulo Piau sua 
intervenção. Gostaria de prosseguir meu raciocínio por mais um pouco de 
tempo, considerando que ainda quero aproveitar esta manhã para fazer um 
comentário final a respeito dessa matéria. Vale ressaltar que eu tinha essa 
mesma preocupação externada pelo Deputado Paulo Piau, até o momento 
em que li o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que, se 
esse grupo se ativer apenas à fase preliminar, de estabelecer políticas para 
microempresas, pequenas e médias empresas, nosso posicionamento pode 
ser favorável. Porém, se esse grupo passar a ter poder deliberativo sobre o 
direcionamento de financiamentos, ar, sim, a preocupação aumenta, e a 
responsabilidade solidária de quem participa se faz presente. Esse é o motivo 
da preocupação do Deputado Paulo Piau em relação a esse assunto, que é 
extremamente procedente. 

Antes de seguir meu raciocínio, quero dizer que recebi a informação de que 
o Deputado João Leite também gostaria de dar sua contribuição, através de 
uma intervenção. Por isso, vou conceder-lhe a palavra e depois continuarei a 
desenvolver meu raciocínio, na direção proposta pelo Deputado Paulo Piau. 

O Deputado João Leite (em aparte)*- Deputado Sebastião Costa, agradeço 
a oportunidade. Até pela experiência adquirida nesta Assembléia Legislativa, 
gostaria de concordar com o Deputado Paulo Piau. Eu também entendo que 
a decisão do Plenário da Assembléia Legislativa deveria ser pela saída dos 
Deputados dos diversos conselhos em que a Assembléia está representada. 
Tive a experiência de participar de um conselho, por força do cargo. Era 
Presidente de uma das comissões, e a reunião do conselho acontecia 
exatamente às 14h30min, às quartas-feiras, coincidindo, portanto, com a 
reunião plenária da Assembléia Legislativa. Era difícil explicar para os outros 
conselheiros o motivo de me ausentar das reuniões. Muitos não aceitavam 
minha ausência. Achavam que eu deveria estar no conselho, porque tinha 
voto em diversas decisões e deveria me ausentar do Plenário da Assembléia. 
Muitas vezes as reuniões dos conselhos coincidem com as do Plenário e das 
Comissões da Assembléia. 
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Também concordo com o Deputado Paulo Piau. Temos de manter uma 

distância que nos dê condições de fiscalizar a atuação dos conselhos. Por 
isso, defenderei no PSDB e na Oposição que votemos contrariamente á 
presença de um Deputado no conselho. Creio que a Assembléia deve estar 
permanente em todos os conselhos, mas fiscalizando. Muito obrigado. 
Continuo acompanhando o pronunciamento que V. Exa. faz da tribuna, 
sempre tão bem e com tanta lucidez. 

Também quero acompanhar o que V. Exa. disse relativamente ao pedido 
de regime de urgência para que apreciemos a licença do Governador do 
Estado. Concordo com V. Exa.: se é o tempo necessário para tratar da 
saúde, a Oposição não está contra; desejamos o restabelecimento do 
Governador. Mas, para outras missões, não concordamos, porque a missão 
principal que o povo de Minas delegou a Itamar Franco é governar o Estado. 
A Assembléia não pode concordar com 45 dias distante do Estado. Muito 
obrigado e parabéns. 

O Deputado Sebastião Costa• - Agradeço ao Deputado João Leite a 
intervenção. A discussão de uma matéria é sempre importante. Vejam as 
colocações que surgiram no decorrer da discussão. Poderia parecer, em um 
primeiro momento, uma conquista do Poder Legislativo ter um representante 
em um grupo constituldo pelo Executivo. Fiquei a me perguntar se um Poder 
não estaria ingressando na esfera do outro. Mas a Comissão de Justiça já 
enfrentou essa questão, tomou conhecimento da matéria e deliberou 
favoravelmente à proposição. 

Porém, no decorrer da discussão, surgem as colocações dos Deputados 
Paulo Piau e João Leite. Pode parecer que a Assembléia esteja sendo 
responsabilizada por uma ação praticada exclusivamente pelo Poder 
Executivo, do qual a Assembléia é meramente coadjuvante, com a presença 
de um de seus representantes. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Para prosseguir na discussão dessa matéria 

e tentar, naturalmente, encontrar os melhores caminhos para a proposição, 
solicito a V. Exa. que faça o encerramento da reunião por falta de quórum e 
que à tarde, depois da reunião que homenageará um dos mais ilustres 
homens públicos deste Estado, Dr. Pedro Aleixo, possamos voltar a discutir 
essa matéria e receber novas contribuições para ela . 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 
para a recomposição de quórum . 

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

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada sete Deputados. Não há 
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quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao e convoca os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia jà publicada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 73" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
As dez horas do dia três de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Enmano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho 
Silveira, Dilzon Melo, Eduardo Hermeto e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Miguel Martini 
e Ambrósio Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n• 1.039/2000 com as 
Emendas n•s 1 a 4 (relator: Deputado Enmano Batista} e pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de 
Lei n•s 1.541/2001 (relator: Deputado Ermano Batista} e 1.577/2001 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira}, registrando-se com relação a este último os 
votos contrários dos Deputados Márcio Kangussu, Eduardo Hermeto e 
Ermano Batista e os favoráveis dos Deputados Agostinho Silveira, Dilzon 
Melo e Geraldo Rezende, considerado o voto deste Deputado, nos tenmos do 
parágrafo único do art. 121 do Regimento Interno, como voto de qualidade. 
Verificando a inexistência de quórum para o prosseguimento dos trabalhos, a 
Presidência detenmina o envio dos Projetos de Lei n•s 1.541 e 1.577/2001 ao 
Plenário da Assembléia para inclusão dos pareceres em ordem do dia, nos 
termos do art. 185 do Regimento Interno; convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Ermano Batista -

Eduardo Hermeto- Agostinho Silveira- Sávio Souza Cruz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.542/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em análise propõe 
seja declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhar -
ASBECAM -, com sede no Municlpio de Belo Horizonte. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda n• 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para 
deliberação conclusiva em turno único, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade tem por principio básico promover ações culturais e 

artlsticas por meio de sessões musicais, mostras audiovisuais, teatrais, de 
filmes, de fotografias e artesanato, privilegiando em suas ações as 
comunidades carentes. 

A assistência psicológica, alêm do apoio material e espiritual prestado aos 
mais necessitados, é também um dos seus objetivos, buscando sempre zelar 
pela melhoria das condições de vida dos assistidos. 

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública reforçará, com . 
certeza, as iniciativas por ela desenvolvidas. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.542/2001 

com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.555/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval Ângelo, objetiva 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Prata - CDCP -, com sede no Municfpio de Lajinha. 

Examinado o projeto preliminamnente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n• 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido Conselho é sociedade civil de caráter beneficente, cultural, 

assistencial e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ele coordena as obras e os movimentos sociais 
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Prestigiar, estimular e fortalecer iniciativas que beneficiem as comunidades 
rural e urbana, aumentando seu intercâmbio, é também um dos seus 
objetivos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.555/2001, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.559/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Amilcar Martins, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Programa de Ação Integrada de 
Contagem -PAI -Contagem, com sede nesse município. 

Submetida a matéria, preliminarmente, á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda n• 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Programa de Ação Integrada de Contagem tem por finalidade promover 

a inserção social das famílias desprovidas de recursos, através da educação 
para o trabalho e do estímulo ao desenvolvimento de aptidões artesanais. 
Além disso, faz doações de remédios, óculos, cadeiras de rodas e próteses 
para pessoas carentes. 

Dessa forma, busca aliviar o sofrimento das famflias necessitadas, 
promover sua dignidade e integridade, proporcionando-lhes, enfim, uma vida 
melhor. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do titulo declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.559/2001 com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.567/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O Projeto de Lei n° 1.567/2001, da Deputada Maria Olivia, visa a 

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de 
Assis- COTESFRAN -, com sede no Municlpio de Fruta!. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, const~ucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis acolhe, trata e 

recupera pessoas dependentes de álcool ou qualquer outro tipo de droga. 
Orienta permanentemente o público em geral, esclarecendo-o sobre o risco 
do uso de entorpecentes, principalmente por parte das crianças e 
adolescentes. 

As pessoas atendidas pela entidade são mantidas em regime de internato e 
recebem, além de tratamento e alimentação, orientação para 
desenvolvimento de terapias ocupacionais. 

Em vista da relevância do trabalho prestado pela entidade, entendemos ser 
pertinente e merecido o titulo de declaração de utilidade pública que lhe está 
sendo outorgado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.567/2001, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.568/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Miguel Martini, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Jesus, Maria, Josê, com 
sede no Municlpio de Araguari. 

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

Fundamentação 
A Casa Jesus, Maria, José desenvolve ações para os aperfeiçoamentos 

moral, espiritual e social da comunidade. 
Para atingir seus objetivos, promove cursos profissionalizantes, noções de 

higiene e saúde, além de desenvolver programas de apoio e orientação a 
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crianças e adolescentes. 

Pelos trabalho empreendido, que redunda em beneficios para os cidadãos, 
ela se torna merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.568/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.030/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.030/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau, que 
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro do Rosário, com 
sede no Município de Sacramento, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.030/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro do Rosário, 

com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Bairro do Rosário, com sede no Município de Sacramento. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.313/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1. 313/2000, de autoria do Deputado Anderson Adauto, 

que declara de utilidade pública a Fundação Humanitária Eurlpedes 
Barsanulfo, com sede no Distrito de Goianazes, Município de Capetinga, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI N" 1.313/2000 

Declara de utilidade pública a Fundação Humanitária Eurípedes Barsanulfo, 
com sede no Município de Capetinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Humanitária 

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Capetinga. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.448/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.448/2001, de autoria do Deputado Rogério Correia, 

que declara de utilidade pública a Associação Cooperativa Agrícola 1" de 
Junho - ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1" do art. 
268 do Regimento lntemo. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.448/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Cooperação Agrícola 1" de 

Junho- ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cooperação 

Agrícola 1" de Junho- ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Gylcon Terra Pinto, Presidente - Dimas Rodrigues, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.504/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.504/2001, de autoria do Deputado Djalma Diniz, que 
declara de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, com sede no 
Município de Caratinga, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
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que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N• 1.504/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, com sede no 

Município de Caratinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, 

com sede no Município de Caratinga. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.506/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.506/2001, de autoria do Deputado Mauro Lobo, que 

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Peçanha, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1• do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N• 1.506/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE- de Peçanha, com sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE -de Peçanha, 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 Comissões, 27 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.507/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.507/2001, de autoria do Deputado Pastor George, que 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas- Projeto de Vida, com sede no Município de Contagem, 
foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.507/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Prevenção ao 

Uso Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no Municfpio de 
Contagem. 

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

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no 
Municfpio de Contagem. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Bené Guedes 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagem n° 212/2001 (encaminha solicitação de retirada 
de tramitação de pedido de licença), do Governador do Estado - Oficio - 2• 
Fase (Grande Expediente) - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.652 a 1.662/2001 - Requerimentos n°s 2.422 a 2.429/2001 -
Requerimentos da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Durval Ângelo, 
Fábio A velar (2) e Rogério Correia - Proposição Não Recebida: Projeto de lei 
do Deputado Adelino de Carvalho - Comunicações: Comunicações da 
Comissão do Trabalho e dos Deputados Agostinho Patrús, Dalmo Ribeiro 
Silva, Marcelo Gonçalves, Di mas Rodrigues (2), Carlos Pimenta e Bilac Pinto 
(2) - Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 

·wanderley Ávila, Elbe Brandão e Bené Guedes- 2" Parte (Ordem do Dia): 1" 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre Veto Total à Proposição de Lei 
n° 14.827- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval 
Ângelo; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Fábio Avelar (2) e Rogério Correia; aprovação - 2" Fase: 
Chamada para verificação de quórum; inexistência de número regimental 
para votação de proposta de emenda á Constituição - Discussão e Votação 
de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 22/99; aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 774/99; questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião; requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento; votação 
do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 
1 e 4; aprovação; votação da Emenda n° 5; rejeição; votação da Emenda n° 
2; rejeição; votação da Emenda n° 3; rejeição - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.002/2000; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; 
votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 2; rejeição -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.197/2000; requerimento do 
Deputado Sebastião Costa; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, 
subemendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 2, 4 e 5 e da 
Subemenda n° 2 à Emenda n° 3; rejeição; votação da Emenda n° 1; 
aprovação; votação da subemenda n° 1 à Emenda n° 3; rejeição; votação da 
Emenda n° 3; rejeição - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 289/99; 
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aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 940/2000; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 984/2000; requerimento do Deputado Antônio Andrade; discurso do 
Deputado Paulo Piau; aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 50/2001; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
26/2000; aprovação; declarações de votos - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 35/2001; aprovação - Prosseguimento da 
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.262/2000; discurso do 
Deputado Sebastião Costa; encerramento da discussão; requerimento do 
Deputado Chico Rafael; aprovação do requerimento - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 921/2000; aprovação- Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.069/2000; designação de relator; utilização pelo relator do 
prazo regimental para emissão do seu parecer - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 1.111/2000; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.393/2001; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.123/2000; aprovação, na 
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.185/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 1.220/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 
1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.269/2000; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 1.398/2001; designação de relator; emissão do parecer pelo 
relator; encerramento da discussão; aprovação com a Emenda no 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.510/2001; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 54/99; requerimento do 
Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 597/99; requerimento do Deputado Antônio 
Andrade; discursos dos Deputados João Leite e Miguel Martini; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000; 
apresentação das Emendas n°s 1 e 2 e do Substitutivo n° 1; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo e as emendas à 
Comissão de Saúde - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.414/2001; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.415/2001; encerramento da discussão; discurso do Deputado Miguel 
Martini; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José- Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley A vila -

Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús -Agostinho Silveira - Aflton Vilela -Alberto Bejani -Alencar da Silveira 
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Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar 
- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely TarqOinio - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 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• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Cunha, 2"- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

- O Deputado Bené Guedes, 1 •-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 212/2001* 
Belo Horizonte, 6 de agosto de 2001. 
Senhor Presidente, 
Venho, pelo presente, solicitar seja retirado da apreciação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa o pedido de licença de que trata o expediente 
encaminhado a V. Exa., em 27 de julho próximo passado. 

Apresento a V. Exa. meus protestos de alta estima e consideração. 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-Anexe-se à Mensagem n• 201/2001. 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

OFICIO 
Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça, 
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solicitando, em vista de matéria jornalística veiculada pelo jornal "Estado 
de Minas" em 1°/8/2001, a qual trata de remuneração dos parlamentares 
desta Casa, informações quanto aos fatos noticiados. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.652/2001 

Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário Conviver do 
CAC Havai, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho 

Comunitário Conviver do CAC Havai, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: O Conselho Comunitário Conviver do CAC Havaf é uma 

entidade filantrópica, tem por finalidade melhorar as condições de vida dos 
menores acolhidos. Para tanto, incentiva os estudos, presta assistência à 
saúde, desenvolve atividades de fazer e integração social. 

- 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° 1.653/2001 
Torna obrigatória a presença de profissional treinado em primeiros socorros 

nos eventos públicos promovidos pelo Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Os eventos públicos realizados sob a responsabilidade do Estado 

contarão, obrigatoriamente, com a presença de profissional treinado em 
primeiros socorros, que ficará disponível durante o evento. 

§ 1 o - O Poder Executivo ficará responsável por verificar a necessidade da 
presença do profissional referido no "caput" deste artigo, em razão do número 
previsto de pessoas, do local e do tipo de evento a ser realizado. 

§ 2° - O número de profissionais necessário para cada evento e suas 
atribuições serêo definidos em regulamento . 

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 



dias contados da data de sua publicação. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de março de 2001. 
Carlos Pimenta 

170 

Justificação: Em eventos que atraem grande público, há sempre 
possibilidade de que alguém passe mal ou de que ocorram acidentes. Nesse 
caso, é de suma importância a presença de profissional capacitado para dar 
atendimento de maneira rápida e eficiente, pois o atendimento feito de forma 
incorreta, por pessoas não treinadas, pode, muttas vezes, agravar o quadro 
do paciente. 

No que se refere a eventos patrocinados pelo Estado, este não pode 
eximir-se da responsabilidade de manter profissional treinado em primeiros 
socorros para dar assistência médica adequada em caso de necessidade. 

Pelos motivos expostos, solicitamos a aprovação da matéria por nossos 
ilustres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.654/2001 
Concede desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento do Imposto 

sobre a Propriedade de Veicules Automotores- IPVA -, aos proprietários de 
veículos que fizerem a conversão para bícombustível, objetivando a utilização 
e o consumo de Gás Natural Veicular - GNS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica concedido ao proprietário de veículo, pessoa ffsica ou jurídica 

de qualquer fim e natureza, que fizer a conversão para bicombustível, 
objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural Veicular - GNS -, o 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veicules Automotores - IPV A. 

Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as 
formalidades a serem observadas para a concessão do desconto previsto no 
"caput" deste artigo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A proposta ora apresentada tem por escopo conceder aos 

proprietários de veículos que fizerem a conversão para bicombustivel, 
objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural Veicular - GNV -, 
desconto de 50% no pagamento do IPVA. 
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A medida objetiva fomentar o uso de veículo movido a gás natural, 

contribuindo, ainda, para a preservação do meio ambiente, a segurança e a 
própria economia dos que utilizarem esse tipo de combustíveL 

O GNV representa uma importante alternativa de combustível, já que, de 
todos os outros combustíveis utilizados, é o que menos agride o meio 
ambiente e apresenta o menor custo. Ao contrário do óleo combustível, o 
impacto do gás natural sobre o meio ambiente é praticamente zero. Ele tem 
baixfssimo teor de poluentes, não emite fuligem nem exige tratamento dos 
gases de combustão. 

É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis. Os 
cilindros de alta pressão, responsáveis pelo armazenamento do GNV nos 
veicules, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao impacto de 
projéteis de armas de fogo. O risco de uma combustão é muito menor com o 
GNV. Enquanto o álcool se inflama a uma temperatura de 2oo·c e a 
gasolina, a 3oo·c, o gás se queima a 62o•c. Além disso o abastecimento é 
feito sem que o produto entre em contato com o ar, o que elimina a 
possibilidade de combustão. O GNV é altamente valorizado em conseqüência 
da progressiva conscientização mundial da relação entre a energia e o meio 
ambiente. Além disso, é um bom aliado para o bolso do proprietário, que 
economiza até 60%. 

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação do presente projeto, já 
que vem ao encontro de uma melhor qualidade de vida para o cidadão em 
todos os aspectos. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.655/2001 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Capitólio, com 

sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de 

Capitólio, 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, 2 de agosto de 2001 . 
Eduardo Hermeto 
Justificação: A Santa Casa de Caridade de Capitólio é uma instituição 

filantrópica e presta serviços caritativos. Além disso, atende aos requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública. 

Assim, por ser justa a aspiração da entidade, espero contar com o apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 
103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.656/2001 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Grão- Mogol, 

com sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de 

Grão-Mogol, com sede nesse municfpio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo de Grão-Mogol, fundado em 

7/1/1905, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Os membros de sua 
diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercfcio de suas funções. 

A entidade cumpre fielmente as suas finalidades estatutárias, prestando 
relevantes serviços à comunidade. Além disso, compromete-se com todas as 
iniciativas que propugnam pelo respeito humano e pela fraternidade. 

Isto posto, a entidade espera ampliar suas atividades com o titulo 
declaratório de utilidade pública. Pelas razões aduzidas, conto com o apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.657/2001 
Dá a denominação de Apio Cardoso à estrada que liga a cidade de Montes 

Claros ao Distrito de São Pedro da Garça. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Apio Cardoso a estrada que liga a cidade de 

Montes Claros ao Distrito de São Pedro da Garça. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: A Estrada da Produção, que dá acesso ao Distrito de São 

Pedro da Garça, tem um significado especial para o povo do Norte de Minas -
é por ela que escoa toda a produção de leite e produtos hortifrutigranjeiros da 
região. 

Ao escolher o nome de Apio Cardoso para identificar esse trecho da 
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rodovia, trago ao conhecimento dos que não tiveram o privilégio de 
conviver com ele a figura do camponês autêntico da serra das Éguas, hoje 
Brumado, no Sul da Bahia, de onde jamais se afastou. Acostumado às 
agruras do sertão, transmitiu aos 15 filhos o amor ao trabalho, realizado com 
honradez e dignidade. 

Nada mais justo, portanto, que oferecer à Estrada da Produção o nome de 
Ápio Cardoso, homenagem que o aproxima e identifica com o nosso 
sertanejo, que arranca, a duras penas, o seu alimento de uma terra árida e 
ao mesmo tempo prodigiosa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.658/2001 
Declara de utilidade Pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

do Distrito de Barra do Guaicui, com sede no Municlpio de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Distrito de Barra do Guaicui, com sede no Municipio de 
Várzea da Palma. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Regovam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2001. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de 

Barra do Guaicui, com sede no Municlpio de Várzea da Palma, é uma 
entidade sem fins lucrativos, está em pleno e regular funcionamento desde 
17/6/84, e tem por principal objetivo prestar serviços à comunidade. Para 
tanto auxilia famílias carentes, por meio de doações de roupas, colchões, 
remédios, cestas básicas e de incentivo à realização de atividades 
esportivas. 

Diante do exposto, constata-se que o Conselho atende plenamente os 
requisitos para a declaração de utilidade pública estadual. Assim, espero 
encontrar apoio entre os nobres pares desta Casa Legislativa para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N°1.659/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Chiquita Perillo, com sede no 

Municipio de Lagoa da Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~----------------------------------__J 



Art. 1"- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Chiquita Perillo, 
com sede no Município de Lagoa da Prata. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2001. 
Maria Olívia 
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Justificação: A Fundação Chiquita Perillo é uma entidade sem fins 
lucrativos criada em 25/3/99, que presta serviços de assistência á saúde de 
caráter social. Seus objetivos principais são administrar, manter e dar 
prosseguimento ao atendimento realizado pela Sociedade Beneficente de 
Assistência ao Canceroso no Município de Lagoa da Prata, prestando 
serviços de prevenção e tratamento da pessoa portadora de cãncer e ainda 
mantendo e administrando local para a acolhida e tratamento da pessoa 
carente portadora de cãncer em estado terminal. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus 
nobres pares a este projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto ás 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" 1.660/2001 
Declara de utilidade pública o Recanto do Idoso Abdias da Veiga Molinari, 

com sede no Município de Piedade de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Recanto do Idoso Abdias da 

Veiga Molinari, com sede no Município de Piedade de Ponte Nova. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Mauri Torres 
Justificação: O Recanto do Idoso Abdías da Veiga Molinari é uma 

sociedade civil de direito privado que desenvolve atividades assistenciais, 
beneficentes e filantrópicas, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, e 
que tem como finalidades precípuas amparar a velhice de ambos os sexos; 
promover e estimular no município o estudo de temas ligados á terceira 
idade, buscando soluções criativas e viáveis para os problemas deste estágio 
da existência humana; procurar articular-se com entidades e órgãos públicos 
e privados que atuam na área de assistência ao idoso; desenvolver 
atividades visando centrar esforços em sua plena integração familiar e 
comunitária, de forma a lhe facilitar a participação, seja como beneficiário, 
seja como agente ativo, em programas de educação, cultura, artes, esportes, 
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lazer e saúde. 

Considerando-se a importancia e a relevancia dos serviços filantrópicos 
prestados pela entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.661/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santo Antônio do 

Grama, com sede no Município de Santo Antônio do Grama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de 

Santo Antônio do Grama, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Mauri Torres 
Justificação: A Associação dos Amigos de Santo Antônio do Grama é uma 

sociedade civil que desenvolve atividades assistenciais, beneficentes e 
filantrópicas, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, e que tem como 
finalidades precípuas identificar e analisar os problemas da comunidade nas 
diversas áreas e buscar meios para solucioná-los; proteger a saúde da. 
família, da maternidade, da infância e da velhice, bem como promover a 
habilitação e reabilitação; prestar assistência médico-hospitalar e dentária e 
oferecer auxílio funeral às pessoas carentes da comunidade; combater a 
fome e a pobreza; estimular e apoiar a divulgação do esporte e da cultura; 
integrar seus beneficiários no mercado de trabalho; proteger o meio 
ambiente, através de palestras e campanhas educativas, e dar assistência na 
área habitacional, através de doação de material de construção a famflias de 
baixa renda, cujas moradias se encontrem em estado precário. 

Considerando-se a importancia e a relevância dos serviços filantrópicos 
prestados pela Associação, espero contar com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.662/2001 
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pró-Vida, com sede 

no Município de Araguari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 
Pró-Vida, com sede no Município de Araguari. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2001. 
Wanderley A vila 

176 

Justificação: A Comunidade Terapêutica Pró-Vida foi fundada em 20/3/91 e 
é uma instituição civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos. Uma de 
suas finalidades é a preservação da vida humana, atuando na recuperação 
dos usuários de drogas, substâncias tóxicas e álcool. 

Conforme a documentação anexa, a entidade preenche os requisitos para 
ser declarada de utilidade pública, o que lhe dará suporte no 
desenvolvimento de suas atividades assistenciais. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 2.422/2001, do Deputado Alvaro Antõnio, solicitando sejam consignados 

nos anais da Casa votos de congratulações com os policiais militares que 
menciona, pelos relevantes serviços prestados ao Municlpio de ltinga e 
região. (- A Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.423/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Municlpio de 
Jacutinga pelo seu centenário. (-A Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.424/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a PRODEMGE 
pela conquista do 1 o lugar no "ranking" da Associação Brasileira de Empresas 
de Processamento. (-A Comissão de Educação.) 

N° 2.425/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a TV Extremo 
Sul, no Município de Extrema, pela passagem de seu segundo ano de 
criação. (- A Comissão de Transporte.) 

N° 2.426/2001, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a EPAMIG pelo transcurso de 
seu 27" aniversário. (- À Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 2.427/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com Dom Geraldo Majela de Castro, 
primeiro Arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros, pela instalação dessa 
Arquidiocese. 

N° 2.428/2001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a nova Diretoria da 
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Federação Mineira de Judô. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N" 2.429/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Conselho Estadual de Direitos Humanos denúncia 
apresentada a esta Casa pelo Sr. Marcial Antônio Ferreira Fontes. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando se conceda a Medalha do Mérito 
Legislativo a Dom Geraldo Majela de Castro, Arcebispo da Arquidiocese de 
Montes Claros. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Durval 
Ângelo, Fábio A velar (2) e Rogério Correia. 

Proposição Não Recebida 
A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa de 

receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N" /2001 

Dispõe sobre a concessão para a exploração de serviço de táxi 
intermunicipal para Kombis, "vans" e outros utilitários. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir concorrência pública para 

dar concessões para a exploração de serviço de táxi a Kombis, "vans" e 
outros utilitários, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2" - Poderão participar do processo licitatório veículos utilitários de 
passageiros cujo proprietário seja pessoa ffsica sem outra atividade 
profissional. 

Art. 3" - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem - DETRAN-MG -· 
responsável pelo edital e pela normatização desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2001. 
Adelino de Carvalho 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa minorar os problemas do 

transporte de passageiros no Estado, especialmente nas grandes cidades, 
aliviando, assim, a sobrecarga no gerenciamento dessa atividade e buscando 
melhoria da qualidade e maior rapidez no deslocamento de passageiros. 
Face ao exposto, espero a aprovação do projeto. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Ronaldo Canabrava. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do 

Trabalho e dos Deputados Agostinho Patrús, Dalmo Ribeiro Silva, Marcelo 
Gonçalves, Dimas Rodrigues (2), Carlos Pimenta e Bilac Pinto (2). 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Presidência registra a 
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presença em Plenário do Sr. João Ferraz, ex-Presidente desta Casa. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia 

11/9/2001, o Ministério dos Transportes colocará à venda embarcações da 
frota da Companhia de Navegação do Rio São Francisco - FRANAVE -, e os 
compradores terão um prazo mínimo de cinco anos de obrigatoriedade para 
manterem as embarcações arrematadas no rio. Segundo Marcos Gonçalves, 
Presidente da FRANAVE, está sendo colocada à venda 1 frota formada por 5 
empurradores para o transporte de cargas; 3 empurradores para manobras 
de outras embarcações nos portos; 1 chata com propulsão própria; 1 lancha 
de travessia de passageiros; 1 dique flutuante; 2 guindastes e 55 chatas sem 
propulsão própria. 

A forma como está sendo feita a liquidação ameaça a navegação comercial 
no rio São Francisco, pois a venda das embarcações divididas em lotes não 
garante que os compradores manterão a frota no rio, findo o prazp estipulado 
pelo Ministério dos Transportes. O ideal é que apenas um lote fosse 
oferecido para a venda, garantindo-se, dessa forma, a continuidade da 
navegação no Velho Chico. 

Desde 1991, o Governo Federal insiste em acabar com a FRANAVE, 
primeiro colocando-a à venda e, depois, tentando liquidá-la, apesar do 
importante desempenho da companhia no transporte de grãos, da sua 
capacidade de transportar 150.000t por ano e de estudos que comprovam a 
redução de 25% no preço final do produto, com a utilização do transporte 
fluvial. Esse levantamento, realizado pela FRANAVE em 1996, mostra que o 
transporte fluvial, de 1.200t de grãos, entre Pirapora e Juazeiro, requer 
gastos de 40 mil litros de óleo e apenas oito funcionários. Por rodovia, isso 
corresponde a 44 carretas de 27t, que gastariam 792 pneus, 176 mil litros de 
óleo e 44 motoristas. 

Diante desses argumentos irrefutáveis, uma pergunta não quer se calar: 
por que, em vez de incrementar o transporte no rio São Francisco, o Governo 
insiste em criar formas de levá-lo à extinção? 

Isso mesmo, senhoras e senhores. Ao colocar à venda o patrimônio da 
FRANAVE em diferentes lotes, com prazo mínimo de cinco anos para a 
manutenção das embarcações no rio, o Conselho Nacional de 
Desestatização aponta com indiferença o triste destino da navegação fluvial 
do São Francisco, numa demonstração de falta de sensibilidade, de 
compromisso das autoridades com uma companhia que oferece aos 
produtores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste um meio de transporte 
mais economicamente viável e também mais seguro, se levarmos em conta a 
precariedade das estradas brasileiras. 
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Neste ano vamos comemorar os quinhentos anos de descoberta do rio 

São Francisco, com solenidade programada para o dia da descoberta, quatro 
de outubro, exatamente vinte e três dias após a data marcada para a venda 
das embarcações. 

As associações comerciais de Minas Gerais lançaram um projeto visando 
tornar o Velho Chico Património Natural da Humanidade. O Projeto de Lei no 
1.392, de minha autoria, que tramita nesta Casa, tem por objetivo declarar o 
trecho mineiro do rio São Francisco Património Paisagístico e Turístico do 
Estado. Outro projeto de lei de minha autoria transformou-se na Lei no 
13.928, de 4/7/2001, criando a Medalha 500 Anos- Rio São Francisco, para 
homenagear as pessoas físicas e jurídicas que contribuíram ou estão 
contribuindo para a preservação da bacia hidrográfica do rio. Como 
Coordenador da CIPE-São Francisco, posso afiançar o esforço que vem 
sendo despendido por essa Comissão na formulação de um projeto para a 
revitalização do rio São Francisco, na tentativa de salvá-lo após toda a 
depredação sofrida no decorrer desses 500 anos. 

Será que esse conjunto de ações em prol do São Francisco não representa 
nada diante de uma única mas dramática medida tomada pelas autoridades 
federais? Será que nós, defensores desse imensurável patrimônio hídrico, 
sairemos derrotados desse embate? Parece-nos que o Governo Federal tem 
outros planos para o Velho Chico, e nesses planos não figura a FRANAVE. 

Marcos Gonçalves, Presidente da FRANAVE; ldalécio Garcia de Oliveira, 
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Pirapora, Leónidas 
Gregório de Alemida, Prefeito de Pirapora, o povo barranqueiro e amante do 
rio e este Deputado clamam por uma solução mais justa: se a venda do 
património da Companhia de Navegação do Rio São Francisco é irreversível, 
sua maneira de execução pode e deve ser renegociada. t necessário que 
essa venda se faça em um único lote e que o prazo estipulado pelo Conselho 
Nacional de Desestatização para a manutenção das embarcações no rio São 
Francisco se estenda por 20 anos, como forma de garantir a continuidade da 
navegação comercial no rio, que é e vai continuar sendo o orgulho de Minas 
Gerais, Estado que é seu berço e o maior território percorrido por suas 
águas. 

Nesse sentido é que encaminhamos requerimentos, já protocolados, à 
Casa, para que interceda junto ao Ministério dos Transportes e ao Conselho 
Nacional de Desestatização para que, a permanecer o leilão, seja dilatado de 
cinco para vinte anos o prazo mínimo para a permanência obrigatória das 
embarcações vendidas no nosso rio São Francisco. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão . 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Deputados, 

imprensa, visitantes, fiquei muito triste. Assim como eu, Sr. Presidente, V . 

~------------------------------_J 
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Exa. tem a maior base eleitoral no Norte de Minas, no vale do 
Jequitinhonha e no vale do Mucuri, que, agora, poderá também ser abrangido 
pela Lei n° 1.208. Cento e sessenta e três municípios poderiam beneficiar 
seus produtores rurais, principalmente os pequenos, com a isenção do ICMS 
para quem consome até 100kW, que cairia de 18% para 12%, o que 
representaria diminuição na carga tributária da ordem de 30%. 

Quando elaboramos essa lei, estudamos profundamente e buscamos 
conhecer todo o caminho que o CONFAZ estabeleceu para permitir que cada 
Estado pudesse legislar de forma independente sobre a carga tributária da 
energia elétrica. Fomos buscar em Estados vizinhos, como Bahia, Mato 
Grosso, Goiás e outros, a forma com que tratavam essa questão tributária da 
energia elétrica para os produtores rurais. 

Apesar da competência da CEMIG, apesar de o nosso processo de 
produção e comercialização da energia elétrica ser um dos melhores do Pais, 
o Governo do Estado estava sendo injusto em relação a essa cobrança. A 
CEMIG é a concessionária que tem um dos maiores valores do quilowatt para 
produção agrícola e para casas e residências do Pais. E como se não 
bastasse a formação do preço, a nossa carga tributária também é das 
maiores do Pais, chegando ás residências com 30% do valor consumido na 
base de cálculo da formação, o que chega a representar 42% do valor 
consumido por uma casa. Isso significa que, se se consumiu 1 O, vai-se pagar 
R$14,20 pela conta de luz. 

Mas, para a classe rural, principalmente a da nossa região, onde a 
agricultura e a pecuária constituem a base econômica, onde há quase que 
única e exclusivamente o setor agropecuário, em que na agricultura irrigada e 
na pecuária, que depende de uma ração que também é irrigada, o custo de 
algumas produções chega a representar até 20%, é impossível trabalhar com 
esse parâmetro. A não ser que esta Casa e os nossos colegas tomem uma 
posição, principalmente aqueles do Norte de Minas, que vêem de perto o 
sofrimento do agricultor, seja do pequeno, seja do médio, seja do grande, que 
gera emprego, trabalho e renda para os municípios e as pessoas que lá 
vivem, a situação permanecerá a mesma. 

Já que estamos distribuldos em vários partidos - temos aqui membros do 
PT, do PPS, do PMDB, do PTB -, esperamos buscar maior conscientização. 
Com certeza, posso responder pelas Bancadas do PSDB e do PFL, partido 
aliado com que o projeto foi discutido, que manifesta solidariedade e 
compreensão com a nossa região. 

Mas o pior é a forma com que o Governador veta o projeto. Segundo ele, a 
matéria é inconstitucional e contrária ao interesse público. Será que os 
pequenos produtores, aqueles que têm as mãos na terra, que lavram e, 
segundo as últimas pesquisas, cuja média de renda chega a R$72,00 por 
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mês, aqueles que estão lutando pela reforma agrária ou por um mínimo 
de dignidade não são do interesse público? Será que a comida que chega á 
casa de cada cidadão, que é produzida no Norte de Minas, no vale do 
Jequitinhonha e no vale do Mucuri, não é do interesse público do Estado? 
Não consigo compreender nem perceber essa atitude. 

Num segundo momento, diz que é inconstitucional. Acredito muito na 
Assembléia Legislativa e na Comissão de Justiça, que fez o seu parecer com 
a seguinte fundamentação. (-Lê:) 

"Ao alterar a Lei n• 6.763, de 26/12/75, mediante acréscimo de dispositivo 
ao seu art. 12, a proposta parlamentar objetiva isentar da incidência de ICMS 
as operações com energia elétrica destinadas a atividades rurais da área 
mineira da SUDENE, quando o consumo for inferior a 100kW. Ao mesmo 
tempo, estabelece o projeto a aliquota de 12% para imposto incidente sobre 
as operações relativas ao consumo superior a 1 OOkW na mesma área. Ao 
justificar a iniciativa, a autora afirma que o preço do kWhora de energia 
elétrica em Minas Gerais se encontra entre os mais altos do País, o que 
dificulta o desenvolvimento de programas de crescimento econõmico e 
industrial para aquela região. 

A isenção prevista segundo a proposta em análise está em conformidade 
com o Convênio n• 76/1991 do CONFAZ, que autoriza os Estados e o Distrito 
Federal a conceder isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a 
estabelecimento produtor rural. 

Em virtude das vedações constantes no art. 14 da chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o art. 1 • do projeto adota mecanismos de 
compensação com aumento da carga tributária incidente sobre as operações 
de armas e munições. 

Quanto às demais repetições da medida, tendo em vista os parâmetros 
estabelecidos pela Lei Complementar n• 101, deverão ser objeto de 
avaliação pela comissão de mérito, que apreciará a proposta, notadamente 
no que diz respeito à estimativa do impacto orçamentário, que, de imediato, 
julgamos inexistente, uma vez que foi adotado o mecanismo de 
compensação anteriormente citado. 

A matéria deve ser objeto de apreciação pela Assembléia Legislativa, já 
que se insere entre aquelas arroladas no art. 61 da Constituição mineira, que 
coloca entre as atribuições desta Casa a análise das propostas que versem 
sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de rendas. 

Por outro lado, não há nenhuma vedação a que se instaure o processo 
legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que o art. 66 da Carta do 
Estado não enumera as propostas de natureza tributária entre as de iniciativa 
do Governador do Estado. 

Conclusão: em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.208/2000 
acrescido da Emenda n• 1, que se apresenta." 

De maneira que cai por terra tanto o que diz respeito à 
inconstitucionalidade como o que se coloca como contrário ao interesse 
público. 

Diz ainda que, segundo preceito constitucional, a isenção do ICMS é 
matéria de lei complementar. Isso é uma aberração da assessoria do 
Governador do Estado de Minas Gerais, que dà um parecer e coloca no 
contexto de um projeto tão importante para essa região carente hoje, que é a 
área da( ... ) e que incorpora os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte 
de Minas como instrumento de fomento ao desenvolvimento econômico. 

Por fim, diz que a compensação da perda tributária é, de acordo com o 
Governador, totalmente suficiente para o que se pretende. Gostaria de ver 
esses dados. Essas justificações precisam chegar aqui com um pouquinho 
mais de respeito para com esta Casa e para com os parlamentares, bem 
como para com o povo do Estado de Minas Gerais. 

Estaremos trabalhando pela derrubada do veto e para que os nossos 
colegas que aprovaram esse projeto no 1 • e no 2• turnos, quando veio à 
apreciação do Plenário, possam seguir com o mesmo senso de 
responsabilidade e de tranqüilidade quanto ao Projeto de Lei n• 1.208, 
fazendo que a necessidade do povo de Minas Gerais e da nossa região fale 
mais alto neste momento e que o Poder Legislativo cumpra o seu papel, que 
é ser o balizador dos interesses populares, dos interesses maiores do povo 
de Minas Gerais, e, na busca disso, a quebra dessa desigualdade social que 
é clara e notória no nosso Estado. 

Num segundo momento, Sr. Presidente, protocolei o pedido de instalação 
de uma comissão especial. (-Lê:) 

"A Deputada que este subscreve requer, na forma do art. 111, inciso 11, do 
Regimento Interno, seja constitulda comissão especial para proceder a 
estudo relativo ao potencial energético alternativo no Estado de Minas 
Gerais, tal como energia solar, eólica e termelétrica, estabelecendo ao final 
um plano de políticas públicas voltado para esse fim. 

Requer. mais, que esses estudos sejam direcionados a políticas públicas 
voltadas para investimentos, uma vez que há relatórios que apontam a 
grande capacidade, principalmente da bacia do São Francisco, de geração 
dessas energias, conforme documentação anexa que é escopo desse 
requerimento". 

O CPRM fez alguns estudos sobre o potencial de gás da bacia do São 
Francisco. Deputado Wanderley Avila, V. Exa., que é defensor do Velho 
Chico, sabe que na região do Remanso as pessoas perfuram com um cano 
as margens do rio, de onde sai gás, possibilitando-lhes iluminação para 
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pescarem à noite. 

O Governo do Estado já recebeu esse relatório sobre o potencial de 
energia termelétrica desde janeiro de 1999. (-Lê:) 

"Um bom indicador do estado exploratório de uma bacia sedimentar, no 
que diz respeito à prospecção de petróleo, está na quilometragem de perfis 
sísmicos adquiridos e no número de poços exploratórios perfurados. Com 
esses dados, uma breve comparação se faz necessária: a bacia do 
Recóncavo Baiano, por exemplo, em que pese ao o estado maduro de 
exploração em que se encontra, possui apenas 11. 000km2 de área 
sedimentar, mais de 180.000km de perfis sísmicos e milhares de poços 
exploratórios. A bacia do São Francisco, 27 vezes maior, possui apenas 
2.800km de perfis sísmicos e quatro poços exploratórios perfurados". 

Esse é apenas um dos dados. Além da energia solar, temos no Estado de 
Minas Gerais potencial para a implantação da energia eólica. Várias 
empresas de São Paulo estão procurando os nossos municípios, com o 
objetivo de, por meio de um acordo direto com as Prefeituras e com os 
produtores, fazer as instalações desse tipo de energia. Sabemos que parte 
do faturamento da CEMIG tem de ser, necessariamente, investido em 
pesquisa, difusão tecnológica e em energias alternativas, pois hoje 95% da 
energia em nosso Estado é proveniente da água. 

Esperamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a aprovação de todos, para 
que possamos avançar na produção de energia alternativa em nosso Estado, 
gerando possibilidades de investimentos, de projetos e de melhor qualidade 
de vida para a nossa gente. A pouca experiência que temos de energia solar 
em nossa região gera investimentos, mas não gera custeio no final do mês, 
ou seja, você faz um investimento, consegue energia elétrica para sua casa e 
não terá conta para pagar no final do mês. Podem alegar que isso é muito 
caro. Há dez anos, um computador custava em torno de US$4.500,00; hoje, 
com menos de US$400,00 podemos comprar um, porque houve investimento 
em tecnologia e em produção de escala. Precisamos agir de acordo com as 
condições do Estado de Minas, a fim de alavancar um novo momento, 
servindo de exemplo para o Governo Federal e para os demais Estados 
brasileiros, no que diz respeito à exploração da energia alternativa. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, o Deputado 

Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, amigos das galerias, imprensa, quero, neste momento especial, 
dirigir as minhas palavras ao ex-Deputado João Ferraz, nosso amigo de 
longa data, pessoa a quem muito admiro. A sua presença neste Plenário 
muito nos alegra, porque V. Exa. deu grandes demonstrações de amor a este 
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Estado. Temos orgulho de tê-lo no IPLEMG, ao lado do nosso querido 
amigo Gerardo Renault e de outros companheiros que prestaram relevantes 
serviços a Minas Gerais e ao Brasil. 

Quero, nesta oportunidade, registrar a posse do novo Secretário de Estado 
da Indústria e Comércio, meu amigo e conterrâneo, Omar Resende Perez. 
Para nossa alegria, foi a bancada do PDT a responsável pela indicação 
desse iminente e jovem homem público para esta importante Pasta. Não 
fossem os nossos companheiros da Assembléia ter ouvido, no ano passado, 
o Secretário Omar Perez, terem discutido com ele uma proposta de trabalho, 
terem mostrado o seu perfil adequado e esta pasta, talvez hoje não 
tivéssemos a alegria de tê-lo naquela Secretaria. O apoio desta bancada, do 
ex-Governador Leonel Brizola, Presidente Nacional do partido, e do 
Governador Itamar Franco foram fundamentais para termos nos quadros do 
Estado alguém que poderá dar grande contribuição para Minas nesse 
importante setor da indústria e do comércio. 

Omar Perez é um jovem que, ao longo da vida, teve exemplos magníficos 
de seus pais, já falecidos: Omar Resende Perez e Maria Amália Resende 
Perez, que foram figuras exponenciais na nossa Zona da Mata. Seu pai foi 
um grande homem público e um grande empresário; morreu em um desastre 
de avião quando fazia campanha para a Prefeitura de Leopoldina. E quis o 
destino que eu, alguns anos depois, hoje Deputado - na época era "office-
boy" na sua agência Volkswagem - tivesse a oportunidade de poder prestar 
essa homenagem ao Omar Perez, juntamente com meus companheiros de 
partido, ao sugerir e indicar ao Governo de Minas o seu aproveitamento para 
aquela importante Pasta. Fico feliz porque a nossa região está feliz e tenho 
certeza de que esse Secretário dará a Minas uma conotação muito 
expressiva na execução do seu trabalho. Tenho certeza de que cada 
Deputado, a imprensa, as lideranças terão nele um amigo. Omar Perez é 
uma pessoa afável, aberta ao diálogo, que, apesar de ter um currículo rico, 
porque esteve trabalhando no exterior, é uma pessoa que tem a humildade 
necessária para tratar a todos, para ser sensível aos pleitos. Tenho certeza 
de que a sua política é a da construção, é a do somar, de resolver problemas. 
E como ele disse hoje em entrevista ao "Estado de Minas", Minas não vai 
entrar na guerra fiscal, mas vai encontrar mecanismos que possam fazer com 
que as empresas acreditem e invistam em Minas. Fui testemunha disso na 
semana, quando levei áquela Secretaria um grupo francês. 

Essa foi uma das primeiras ações do Secretário Omar Perez, porque, por 
meio do diálogo com o INDI e com o Prefeito Tarcísio Delgado, em Juiz de 
Fora, está abrindo a possibilidade de entrada daquele grupo numa área de 
80.000m, próxima á Master Juiz de Fora, no distrito industrial. Isso porque, 
hoje, Juiz de Fora, além de sua boa disposição geográfica, possui o gás 
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Essas condições serão dadas a esse grupo francês pela cidade de Juiz de 
Fora. É apenas o início de um trabalho que se propagará por toda Minas 
Gerais. Perez também já esteve no Triângulo Mineiro, segundo soube, e está 
visitando todas as regiões de forma tranqüila, seguro do que quer, porque 
tem condições de implementar forte ação de trabalho para o desenvolvimento 
de Minas. Desejo a ele toda a felicidade que possa ter. Que tenha. nesta 
Casa, o trânsito tranqüilo que sempre tive com meus colegas, o que 
certamente acontecerá. Desejo que siga sua caminhada vitoriosa, galgando 
outros planos. Evidentemente conseguirá, porque é jovem e tem vontade. 

Gostaria de agradecer a visita que o Secretário Perez fez. na sua primeira 
viagem, juntamente com o Vice-Governador, Newton Cardoso, e com nosso 
Secretário da Segurança Pública, nosso conterrâneo e amigo. Dr. Márcio 
Domingues, que, diga-se de passagem, vem fazendo grande trabalho na 
Secretaria da Segurança. Leopoldina hoje se orgulha de ter dois Secretários 
de Estado no Governo, além do amigo de Recreio, que é da grande 
Leopoldina. Dr. José Antônio Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública. São, portanto, três Secretários que a Zona da Mata mineira se 
orgulha de ter no Govemo. São três Secretários de todos os Deputados, creio . 
eu, porque têm diálogo, procuram o entendimento e são, sobretudo, muito 
sérios. 

O Vice-Governador Newton Cardoso foi à inauguração da exposição 
agropecuária de Leopoldina, que neste ano voltou a ser aquela grande 
exposição que Unhamos no passado. Essa exposição vinha sofrendo, de ano 
para ano, queda sensivel, caindo aos pedaços. Não sabemos o motivo, mas 
talvez sejam as dificuldades próprias da conjuntura. Mas, desta vez, a 
Cooperativa Agropecuária Leste, comandada pelo Presidente Ronaldo 
Ferraz, e o Presidente do Sindicato Rural de Leopoldina, Dr. Nilson Almeida 
Junqueira, se uniram e fizeram grande exposição. Leopoldina mostrou. 
novamente, o seu potencial em relação ao leite. pois Já existe grande 
cooperativa de leite, que hoje absorve 200.000 litros de leite diariamente e é 
comandada pelo Dr. José Nilton. também grande Presidente. 

Essas forças se uniram e. por meio do Vice-Governador, que tem sido 
muito solicito conosco, naquela região, a quem o Governador Itamar Franco 
confiou o comando desses atendimentos que estão sendo feitos na nossa 
região e em todo o Estado, estamos obtendo alguns resultados. Quero 
agradecer, desta tribuna, o começo das obras da ponte Raul Soares, da qual 
só temos duas no Pais. Essa ponte foi trazida pelos alemães, no passado, 
sendo que uma foi colocada na ligação entre Leopoldina e Cataguases . 
Foram liberados R$280.000,00, verba apertada por meio da COMIG. 
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Queremos agradecer ao Secretário Henrique Hargreaves, por ter tido 
influência decisiva nesse atendimento, que é um pedido de longa data, feito 
há alguns anos. Precisávamos tê-lo conseguido, em virtude da corrosão e do 
perigo que essa ponte estava sofrendo ao longo do tempo, podendo trazer 
conseqüências até trágicas. Quero agradecer a essas personalidades pelo 
atendimento que nos deram, como tenho sempre agradecido os recursos que 
chegam à Zona da Mata. Conseguimos fazer a reforma do nosso 
conservatório, com R$1 00.000, 00, já no seu final. 

Liberaram também um ônibus, a meu pedido, para a Fundação Francisca 
Ignácio Peixoto, que vai transportar os alunos da periferia de Cataguases que 
desejam estudar informática e participar de outros trabalhos feitos por essa 
Fundação presidida pelo eminente amigo Marcelo Peixoto. São consignações 
que gostaria de fazer nesta oportunidade, neste tempo de vacas magras, 
quando as dificuldades estão ai estampadas. Mas estamos lutando 
diuturnamente. Sou um Deputado que não tem vergonha de ser Deputado, 
que não tem vergonha de ganhar o que ganho porque procuro trabalhar 
denodadamente. Não é à toa que já sofri quatro acidentes graves nas 
estradas de Minas Gerais, sempre lutando, nunca esmorecendo, fazendo por 
merecer as dotações que tive ao longo do tempo, sem ter nunca a proteção 
de qualquer empresário. Nunca tive herança política, construi meu nome, que 
começou com oito mil e poucos votos e que atingiu, na minha quarta eleição, 
43 mil votos. Portanto, tenho orgulho de ser político, de trabalhar pela minha 
região, que me reconhece. Nesse sábado, tive a felicidade de ser 
homenageado no Clube Leopoldina pelo Dia dos Pais, motivo de muita 
alegria para mim, que me encontrei com um grande número de amigos. 

Quero agradecer também a liberação dos convênios que foram assinados 
pela Prefeitura de Visconde do Rio Branco, que darão oportunidade ao 
Prefeito, lran Coury, de asfaltar dois bairros dessa cidade tão importante na 
Zona da Mata. Dá gosto trabalhar para essa cidade, com um Prefeito sério 
como é lran Coury, que tem um futuro promissor, que reconhece nosso valor 
na Assembléia, reconhece nossas dificuldades. Acredito que possa um dia 
chegar à Assembléia porque tem uma liderança que não está somente em 
Visconde do Rio Branco, mas em várias cidades da Zona da Mata. Faço 
votos que um dia possa chegar aqui. É um homem público dos melhores. 
Sério, honesto, transparente, que muito realiza, e a cidade de Visconde do 
Rio Branco muito tem ganho com seu tino administrativo, com sua proposta 
de trabalho pregada nas praças públicas e que está a cada dia sendo 
cumprida com muita determinação. 

Gostaria também de colocar um fato que está ocorrendo na Zona da Mata, 
próximo à cidade de Antônio Prado de Minas. Essa pequena cidade está na 
região fronteiriça com o Rio de Janeiro, ligada a Eugenópolis, outra cidade 
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que tenho representado com muita honra há alguns anos na Assembléia. 
Existem 14km de estrada de terra separando as duas cidades, que vêem 
chegar, do outro lado, na região fronteiriça que liga Porciúncula a Antônio 
Prado de Minas, uma estrada asfaltada feita pelo atual Governo do Rio de 
Janeiro. Todos sabem que isso é uma queda-de-braço e gostaria de dizer 
que Minas não pode ficar para trás, não pode se sentir humilhada sem ter o 
asfalto nessa região. Temos que conseguir esse asfalto e mostrar que temos 
vontade política, que temos sensibilidade. Além de atender Antônio Prado de 
Minas e Eugenópolis, esse asfalto vai unir as cidades de Patrocínio de 
Muriaé e Muriaé, que já estão bem próximas e já têm suas ligações 
asfálticas. 

Quero pedir ao Governador, Itamar Franco, ao Vice-Governador, Newton 
Cardoso, ao Secretário de Obras, Dr. Marco Antônio, e ao Diretor-Geral do 
DER, Dr. Maurício Guedes, que atentem para o problema. Estamos 
colocando no orçamento, todos os anos, nossas emendas, abrindo as janelas 
para que o meio legal exista. 

Cabe agora ao Governo de Minas fazer a sua parte. Vamos evidentemente 
dar grande contribuição sobretudo aos pequenos produtores rurais, aos 
trabalhadores rurais, que são a razão de ser dessa região, pelo seu trabalho 
e pela sua luta. 

Sr. Presidente, agradeço por ter concedido mais um minuto. Agradeço 
ainda a oportunidade de aqui estar para falar da nossa Zona da Mata, que 
aprendemos a amar. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VIII do art. 82 

do Regimento Interno e considerando a solicitação do Sr. Governador contida 
na Mensagem n° 21212001, determina, em conformidade com o inciso IV do 
art. 180 do Diploma Regimental, o arquivamento do Projeto de Resolução n° 
1.629/2001, da Mesa da Assembléia, por perda de objeto. 

Mesa da Assembléia, 7 de agosto de 2001. 
Wanderley A vila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
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A Presidência informa que foi recebido e aprovado, nos termos da 

Decisão Normativa da Presidência n• 9, o Requerimento n• 2.429/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do art. 1 04 do 
Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissao do Trabalho - aprovaçao, na 67" 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.446/2001, do Deputado Pastor 
George; 1.525/2001, do Deputado Durval Ângelo, e 1.537/2001, do Deputado 
Márcio Cunha, e dos Requerimentos n•s 2.348 e 2.381/2001, da Deputada 
Maria Olivia; 2.363 e 2.364/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, e 
2.379/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz.(- Ciente. Publique-se). 

Designaçiio de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposiçiio de Lei n• 
14.827, originada do Projeto de Lei n• 901/2000, dos Deputados João Batista 
de Oliveira e Paulo Piau, que dispõe sobre os custos de análise de pedido de 
licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado Geraldo Rezende; 
pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente - Deputada Maria 
Olfvia; pelo PPS: efetivo- Deputado Fábio A velar; suplente- Deputado Marco 
Régis; pelo PSB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado 
Sargento Rodrigues; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente -
Deputado Antõnio Genaro. Designo. Â Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando 

seja o Projeto de Lei n• 828/2000, de sua autoria, enviado à comissao 
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo par emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento em 
conformidade com o item VIl do art. 232, c/c o art. 140. 

Votaçao de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando a 

inclusão na ordem do dia da proposta de Emenda à Constituiçiio n• 46/2000. 
Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Fábio A velar, solicitando seja o Projeto de Lei 
n• 1.543/2001 distribuído também à Comissao de Meio Ambiente. Em 
votaçiio, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de 
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Lei Complementar n° 42/2001 distribuido também à Comissão de Direitos 
Humanos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a matéria destinada a 

1" Fase, a Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação da matéria constante na pauta. A Presidência, tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados; número 

insuficiente para votação de proposta de emenda à Const~uição, mas 
suficiente para a apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 22/99, do 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa Bolsa Familiar para 
Educação. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Educação opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Educação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão 
de Educação, que opina pela aprovação da Emenda n° 1. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 22/99 na 
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de Educação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 774/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que estabelece critérios para o controle da ordem cronológica 
dos pagamentos dos contratos administrativos. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua 
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, e 
com a Emenda n° 3, que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 2, da 
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda 
no 4 e pela rejeição da Emenda n° 5. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito a suspensão da 

reunião por 2 minutos, para que possamos chegar a um ponto comum na 
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votação da matéria. 

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

15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a matéria constante 
na pauta. Estão suspensos os nosso trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Vem à Mesa requerimento 

do Deputado Sebastião Costa, solicitando, na forma regimental, a votação 
destacada da Emenda n• 3 ao Projeto de Lei n• 774/99. A Presidência defere 
o requerimento nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n•s 1 e 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n• 5. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n• 2. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n• 3. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 • turno, o 
Projeto de Lei n• 77 4/99 com as Emendas n•s 1 e 4. À Comissão de 
Administração Pública. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.002/2000, do Deputado 
Ermano Batista, que dispõe sobre o período de cobrança do IPVA. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
de Administração Pública opinou pela sua aprovação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n• 
1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda n• 2. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n• 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.). Aprovada. Em votação, a Emenda n• 2. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n• 1.002/2000 com a 
Emenda n• 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.197/2000, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a reorganização do Conselho de Industrialização -
COINDI. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas de n•s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Turismo opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas de n•s 1, 2 e 4, da Comissão de 
Justiça, com a Submenda n• 1, que apresenta à Emenda n• 3, da Comissão 
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de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 5, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1, 2 e 4, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 5, da 
Comissão de Turismo, e com a Subemenda n° 2, que apresenta à 
Subemenda n° 3, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Sebastião Costa, solicitando votação destacada da Emenda n° 1 
ao Projeto de Lei n° 1.197/2000. A Presidência defere o requerimento nos 
termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emendas, subemendas e destaque. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 2, 4 e 5 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 3. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votaçao, a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
1.197/2000 com a Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 289/99, do Deputado Arlen 
Santiago, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 289/99 na forma do vencido em 1 o turno. A Comissão de 
Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 940/2000, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Municfpio de lnhapim o imóvel que especifica. A 
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 2° tumo, do 
Projeto de Lei n° 984/2000, do Deputado Paulo Piau, que altera a Lei n° 
13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes - FUNTRANS. A Comissao de Transporte opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Antônio Andrade solicitando o adiamento da votação do Projeto de 
Lei n° 984/2000. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, 
o Deputado Paulo Piau. 
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O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, essa discussão em torno da 

participação da sociedade civil no Conselho do FUNTRANS é antiga nesta 
Casa, remontando a quase dois anos. Portanto, concordamos com esse 
adiamento de votação, a fim de que o projeto seja discutido nesta reta final. 
Lembro aos companheiros o acordo existente desde o ano passado com 
relação a essa matéria especifica. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 50/2001, 
do Governador do Estado, que altera a redação do art. 14 da Constituição do 
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão. Não hà oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 26/2000, do 
Deputado Edson Rezende, que altera a Lei Complementar n° 33, de 29/6/94, 
que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dà outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
opinam por sua aprovação. Em discussão. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A Presidência vai submeter o 
projeto a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 
inciso I, ele o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-lo registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A 
Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em 
votação. 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Antonio Andrade - Luiz Tadeu Leite -João Leite - Cristiano Canêdo - Cabo 

Morais - Adelmo Carneiro Leão - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila 
- Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bilac Pinto -
Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - lvair 
Nogueira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini 
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira. 

-Votam "em branco" os seguintes Deputados: 
Carlos Pimenta- lrani Barbosa -Márcio Kangussu 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram em branco 3 

Deputados, totalizando 42 votos. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o 
Projeto de Lei Complementar no 26/2000. A Comissão de Administração 
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Pública. 

Declarações de Votos 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, o meu voto foi computado 

como se fosse em branco, quando digitei a tecla verde para "sim". Peço á 
Mesa que faça essa correção. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do 
Deputado Márcio Kangussu. 

O Sr. Presidente - Registram-se as palavras dos Deputados Márcio 
Kangussu e Bené Guedes. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei Complementar n• 35/2001, do 
Deputado lvair Nogueira, que altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n• 
26, de 14/1/93, que estabelecem a composição da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e de seu colar metropolitano. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais 
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, ele o art. 255 do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão registrar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não". A Presidência 
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Votam "sim' os seguintes Deputados: 
Antõnio Andrade - João Leite - Sebastião Costa - Cristiano Canêdo - Cabo 

Morais - Márcio Kangussu - Elaine Matozinhos - Adelmo Carneiro Leão - Ivo 
José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antõnio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo 
Rezende - lrani Barbosa - lvair Nogueira- João Pinto Ribeiro- José Henrique 
- Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira. 

-Vota em branco o seguinte Deputado: 
Pinduca Ferreira 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados, votou em branco 1 

Deputado, totalizando 48 votos. Fica, portanto, aprovado em 1 • tu mo o 
Projeto de Lei Complementar n• 35/2001. A Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 
1.262/2000, do Deputado Chico Rafael, que altera o art. 8° da Lei n• 11.396, 
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de 6/1/94, com redação dada pelo art. 31 da Lei n• 12.708, de 1997, 
introduzindo um representante da Assembléia Legislativa no grupo 
coordenador do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconõmico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Turismo e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Continua 
em discussão o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Sebastião 
Costa, que ainda dispõe de 8 minutos e 16 segundos. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho 
apenas 6 minutos para desenvolver o meu raciocínio. Pretendo fazê-lo nessa 
fase preliminar, para não ter de fazer na fase seguinte de encaminhamento 
de votação. Entendo a importância e a iniciativa do Deputado Chico Rafael, 
mas, com o decorrer da discussão, surgiram idéias interessantes que devem 
ser avaliadas por todos os Deputados. Os Deputados que interferiram 
durante a minha fala na última semana trouxeram uma contribuição 
interessante. Com essa contribuição, dos Deputados Paulo Piau e João Leite, 
veio-me uma preocupação que todos nós devemos ter, que é saber se o 
Poder Legislativo, indicando um integrante para aquele grupo, não estaria 
abrindo mão de sua função precípua, que seria a de fiscalizar, depois de 
esses recursos serem alocados. Dai, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu 
entender que, a partir daquela discussão extremamente contributiva e 
importante para o tema, o próprio, se autor da matéria, não teria amadurecido 
e avaliado a conveniência de ter o Poder Legislativo alguém num grupo 
constitufdo pelo Poder Executivo. Com isso, fica, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, externada, através desse processo de discussão, uma 
preocupação para reflexão de cada Deputado: "se aprovado esse projeto da 
forma como está, a Assembléia Legislativa não estaria se tornando uma 
coadjuvante do Poder Executivo numa ação especifica de sua competência e 
atribuição?". Eu perguntava naquele momento se a Comissão de 
Constituição e Justiça, da qual sou suplente, teria feito uma avaliação 
profunda sobre essa questão. Isso não estaria configurando o fato de a 
Assembléia Legislativa querer influir nas ações do Poder Executivo? E essa 
preocupação se fez maior quando pude receber a contribuição dos colegas a 
quem me referi, que externaram expressamente a preocupação que todos 
nós devemos ter diante dessa questão. A nosso ver, estaria a Assembléia 
referendando ou participando de uma decisão que não lhe pertence afinal. 
Afinal de contas, cabe ao Poder Executivo elaborar sua política pública de 
desenvolvimento do Estado, e cabe especificamente á Assembléia 
Legislativa fiscalizar esses mesmos atos do Poder Executivo. 

E ao integrante do Poder Legislativo, no âmbito do Poder Executivo, 
configuraria não só intromissão, como também estaria a Assembléia 
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Legislativa abrindo mão de, num futuro próximo, havendo necessidade de 
uma ação concreta, fazê-la, em virtude de ter indicado integrante ao 
Conselho para aquele grupo gestor do Fundo. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ficam aqui essas nossas 
ponderações nesta fase de discussão, resguardando-se o direito e a 
conveniência de voltar aqui, durante o encaminhamento de votação, para 
poder tecer ainda outros comentários sobre a matéria. Assim sendo, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, apresento na fase de discussão, para reflexão 
de cada parlamentar se não estaríamos hoje, com a aprovação dessa 
matéria, não só ferindo a autonomia de outro Poder, mas também abrindo 
mão da função maior que a Assembléia Legislativa tem: o direito de fiscalizar. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael em que 
solicita o adiamento de votação do Projeto de Lei n° 1.262/2000. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 921/2000, do Deputado 
Eduardo Hermeto, que dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de 
Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos industrializados e 
agrícolas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. 
As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam por 
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Nilo há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Meio 
Ambiente. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.069/2000, do Deputado 
Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o 
Município de Bonfim. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado 
Eduardo Brandão e indaga do relator se está em condição de emitir parecer 
ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental. 

Discussão, em 1°turno, do Projeto de Lei n° 1.111/2000, do Deputado José 
Braga, que dá nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.727, de 30/12/97, que 
regulamenta a cobrança dos emolumentos do foro extrajudicial. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 
e 2, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 



196 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam, 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, 
aprovado, em 1°turno, o Projeto de Lei n°1.111/2000 com as Emendas n°s 1 
e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.393/2001, do Governador do 
Estado, que dá nova redação a dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e 
de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.123/2000, do Deputado João 
Paulo, que define critérios para correção de débitos tributários em atraso 
junto ao Tesouro do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 
1.123/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.185/2000, do Deputado 
Chico Rafael, que dispõe sobre equipamentos obrigatórios de segurança em 
Bancos 24 Horas, localizados no território do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.185/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A 
Comissão de Direitos Humanos. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.220/2000, do Deputado 
Paulo Piau, que dispõe sobre a necessidade de os estabelecimentos 
instalados ás margens das rodovias, no Estado de Minas Gerais, serem 
dotados de equipamentos para tratamento de esgotos e separação de 
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resíduos sólidos, óleos e graxas. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei no 1.220/2000 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 
1. A Comissão de Meio Ambiente. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.269/2000, da Deputada 
Elaine Matozinhos, que estabelece normas referentes às práticas comerciais 
que envolvam a venda de títulos de capitalização e similares no Estado. A 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em . 
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.269/2000 com a Emenda n° 1. A Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.398/2001, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza a reversão de imóveis que descreve ao Município de 
José de Melo e dá outras providências. As Comissões de Justiça e de 
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § 
2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator o 
Deputado João Pinto Ribeiro. Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro 
para emitir seu parecer. 

O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, o meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.398/2001 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa a 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter os imóveis que descreve ao 
Município de José de Melo e dá outras providências. 

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
perderam o prazo para exarar seus pareceres. 
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Em vista disso, o autor apresentou requerimento pleiteando a inclusão 

do projeto na ordem do dia, tendo sido designado este relator, que passa 
agora a proferir seu parecer. 

Fundamentação 
A iniciativa em análise vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa fazer reverter ao patrimônio do Municlpio de 
Nova União bens imóveis que foram doados ao Estado no ano de 1967, 
transmissão realizada sem condições ou encargos. A bem da verdade, o 
referido município construiu nos terrenos a sede de três escolas e transferiu 
os bens e as respectivas acessões para o patrimônio do Estado. Com a 
municipalização do ensino, nada mais justo que as unidades escolares 
retornem ao patrimônio do municlpio, pois sô assim é possível destinar 
recursos orçamentários para a manutenção dos edifícios ali existentes. 

Verifica-se, portanto, pelo que já foi dito, que há o atendimento ás 
disposições legais que versam sobre a matéria (art. 18 da Carta Política 
mineira e a Lei Federal n• 8.666, de 21/6/93, que institui normas para 
licitações e contratos da administração pública no ambito dos Poderes da 
União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios). 

Há de se considerar, ainda, informações de natureza financeira e 
orçamentária sobre a matéria. "In casu", verificamos que a transferência do 
referido bem nao causa impacto na lei orçamentária nem acarreta despesas 
para os cofres públicos, não existindo óbice de natureza financeira á 
aprovação da matéria. 

Finalmente, resta-nos apresentar emenda ao projeto para retificar o nome 
do município que será agraciado com a liberalidade aqui proposta. Por meio 
da Lei n• 9.454, de 16/12/87, a referida pessoa jurídica de direito público 
passou a denominar-se Nova União, justificando, portanto, a modificação que 
apresentamos a seguir. 

Conclusao 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.398/2001 com a Emenda n• 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se, no texto do projeto. a expressão "José de Melo" por "Nova 
União". 

O Sr. Presidente - 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 1• turno, o 
Projeto de Lei n• 1.398/2001 com a Emenda n• 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
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Discussão, em 1°turno, do Projeto de Lei n° 1.510/2001, do Governador 

do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Virginópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 54/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que autoriza a reversão do imóvel que menciona ao domínio 
do Município de lbitiúra de Minas. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando o adiamento 
da discussão do Projeto de Lei n° 54/99. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão, em 2° tumo, do Projeto de Lei n° 597/99, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre o encaminhamento do relatório semestral de 
atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades componentes das 
administrações pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do Tribunal 
de Contas e do Ministério Público. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando o adiamento 
da discussão da Proposição de Lei no 597/2000. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, procuramos, por meio dessa 
legislação, dar oportunidade para que a Assembléia Legislativa tivesse total 
conhecimento dos dados de todo o funcionamento do Poder Executivo. Já 
que se trata de um projeto que tramitou pelas comissões e que passou pelo 
1° turno, tínhamos a expectativa de que não teria dificuldades para ser 
aprovado em Plenário. Gostarfamos de entender o processo proposto pelo 
Uder do Governo impedindo o encerramento da discussão desse projeto. A 
Assembléia Legislativa tem discutido sempre relativamente às condições 
reais para que o Poder Legislativo fiscalize com eficiência os atos do Poder 
Executivo. Essa legislação nos daria a oportunidade de obter, 
semestralmente, os dados do Poder Executivo. Portanto, encaminho 
contrariamente ao requerimento do Deputado Antônio Andrade, para que, 
ainda nesta tarde, possamos encerrar a discussão dessa matéria, aprovando 
o projeto. Com isso, o Legislativo terá melhores e maiores condições para, 
efetivamente, cumprir o seu papel fiscalizador. Encaminho pela rejeição do 
requerimento do Deputado Antônio Andrade . 

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

~------------------------------_J 
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aprovam permaneçam como se encontram. ( -Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000, do Deputado Fábio 
Avelar, que estabelece diretrizes para a política de saneamento básico em 
regiões metropolitanas e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. A Comissão de 
Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vêm á Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 943/2000 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Incumbe aos municípios das regiões metropolitanas prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de 
saneamento básico nas regiões metropolitanas.". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2000. 
Bancada do PT 

EMENDA N°2 
Dê-se ao "caput" do art. 4 ° a seguinte redação: 
"Art. 4°- As regras para a prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico às regiões metropolitanas serão disciplinadas pela Assembléia 
Metropolitana, que disporá sobre:". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2000. 
Bancada do PT 

SUBSTITUTIVO W 1 AO PROJETO DE LEI N° 943/2000 
Estabelece normas fundamentais de cooperação entre o Estado de Minas 

Gerais e os municípios de Regiões Metropolitanas na prestação e gestão 
associada de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Esta lei estabelece normas fundamentais para a cooperação entre 

o Estado de Minas Gerais e os municípios na prestação de serviços públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas regiões 
metropolitanas instituldas pelo Estado, obedecidos os preceitos 
constitucionais e legais aplicáveis à matéria. 

§ 1° - Para os fins desta lei compreende-se como: 
I - Estado e municlpio os respectivos órgãos da administração pública 

direta, as autarquias e fundações públicas e todas as entidades por eles 
controladas direta ou indiretamente, inclusive suas empresas públicas, 
sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias e controladas; 

11 -prestação integrada dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário a adequada integração entre as diversas etapas 
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dos serviços, sob os aspectos técnico, regulatório e financeiro, 
independentemente da competência para sua prestação, de forma a 
propiciar, na totalidade do sistema, a plena realização de seus objetivos; 

111 - gestão associada dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário a associação entre entes federados competentes, 
voltada à prestação dos serviços ou à sua regulação, na forma do art. 241 da 
Constituição Federal, do art. 181 da Constituição Estadual e do art. 3° da Lei 
Complementar n. 0 26, de 14 de janeiro de 1993, sem prejufzo do disposto no 
inciso anterior. 

§ 2° - A cooperação prevista nesta rei compreende ações de ordem 
legislativa, administrativa, operacional e financeira e de assistência técnica, 
empreendidas pelo Estado e pelos municfpios, com vistas ao atendimento 
das seguintes diretrizes e objetivos: 

I - disponibilizar água potável a toda população; 
11 - manter condições adequadas de salubridade ambiental do entorno das 

habitações, promovendo o tratamento e a disposição final dos esgotos 
sanitários; 

111 - estimular o desenvolvimento sustentável e a conservação do meio 
ambiente, evitando a poluição dos recursos hídricos pelos esgotos sanitários, 
observadas as disposições da Polltica Nacional e Estadual de Meio Ambiente 
e do Sistema Nacional e Estadual de Gestão de Recursos Hídricos; 

IV - adotar a bacia hidrográfica como base territorial para o planejamento 
do uso dos recursos hídricos relacionado à prestação dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
V- estimular o aumento da eficiência, da qualidade e a redução dos custos 

dos serviços; 
VI - estimular a prestação integrada e a gestão associada dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observado o 
disposto no inciso anterior, inclusive para o adequado exercfcio das 
competências comuns previstas nos dispositivos legais e constitucionais; 

VIl - incentivar e garantir a efetiva participação dos usuários na definição 
das polfticas e na regulação e fiscalização dos serviços públicos de 
abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário; 

VIII - estimular o desenvolvimento tecnológico, institucional e gerencial do 
setor de saneamento básico. 

Art. 2° - A cooperação a que se refere esta lei compreende as seguintes 
etapas: 

I - captação, em qualquer tipo de manancial, adução de água bruta, 
tratamento de água e adução de água tratada; 

11 - distribuição de água tratada aos usuários, com as respectivas ligações 
domiciliares; 
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IV - interceptação e transporte de esgotos coletados, seu tratamento e 
disposição final dos efluentes. 

Parágrafo único - Os serviços relacionados às etapas a que se referem os 
incisos I e IV deste artigo serão ccnsiderados de interesse comum quando se 
tratar de quaisquer unidades de captação, tubulação de adução de água ou 
de interceptação de esgotos, estações elevatórias, unidades de tratamento e 
reservatórios que atendam integral ou parcialmente a mais de um município. 

Art. 3° - A competência para prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário é exercida: 

I - pelo município: 
a) quando se tratar dos serviços descr~os nos incisos 11 ou 111 do art. 2• 

desta lei, de interesse local; 
b) quando se tratar dos serviços descr~os nos incisos I ou IV do referido 

artigo, sempre que eles se destinarem, exclusivamente, ao atendimento do 
interesse local; 

c) quando dois ou mais municfpios se associarem, na forma do art. 241 da 
Constituição Federal, do art. 181 da Constituição Estadual e do art. 3° da Lei 
Complementar n• 26, de 14 de janeiro de 1993, e nos termos da lei, para 
planejar, organizar e prestar os serviços referidos na alínea anterior, no todo 
ou em parte, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, desde 
que os serviços associados atendam exclusivamente aos municípios 
envolvidos e que os serviços previstos naquelas etapas não estejam sendo 
efetivamente prestados pelo Estado, diretamente ou por meio de empresa 
sob seu ccntrole societário; 

11 - pelo Estado, respeitado o disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso 
anterior, quando se tratar dos serviços descritos nos incisos I e IV do art. 2•, 
sempre que eles se destinarem ao atendimento de dois ou mais municípios 
integrantes ou não de regiões metropolitanas. 

§ 1 • - O exercício da competência ou a efetiva prestação dos serviços pelo 
Estado ou pelo município, no âmbito de sua autonomia constitucional, não 
poderão impedir nem limitar o exercfcio da competência ou a efetiva 
prestação dos serviços por outro município; 

§ 2• -A prestação dos serviços de captação e abastecimento de água e a 
disposição final de esgotos necessitam de outorga do direito de uso dos 
recursos hídricos pela entidade competente, adotando-se a bacia hidrográfica 
como base territorial para o planejamento desses serviços. 

Art. 4° - O município deverá privilegiar a gestão associada dos serviços 
previstos nesta lei, mediante sistema de consórcio ou convênio de 
cooperação entre os entes federados competentes, e a prestação integrada 
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dos serviços, conforme descrito no inciso 11 do art. 1° desta lei, através da 
delegação da prestação das suas diversas etapas a uma mesma entidade 
operadora, seja por delegação direta, através de convênio específico, quando 
se tratar de entidade da administração direta ou indireta do Estado ou do 
município, seja mediante concessão, conforme dispõem o art. 175 da 
Constituição Federal, a Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
suas alterações posteriores e esta lei. 

Parágrafo único - A prestação integrada dos serviços ou a sua gestão 
associada entre o Estado e municípios, ou entre estes, deverão observar: 

I - a precisa definição das etapas compreendidas na prestação de serviços 
comuns; 

11 - a representação e a participação do Estado e dos municípios 
envolvidos, assegurada a participação da sociedade civil; 

111 -o estabelecimento da política tarifária a ser aplicada e os critérios para 
definição, ajuste e revisão das tarifas a serem cobradas dos usuários finais; 

IV - a definição formal da repartição de atribuições entre os entes 
envolvidos na prestação, na regulação, na composição dos custos e a forma 
de remuneração de cada uma das etapas dos serviços integrados, na 
participação de cada ente do resultado financeiro dos serviços e das 
respectivas garantias de recebimento; 

IV - a disciplina da transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais á continuidade dos serviços transferidos; 

V - a forma de composição dos conflitos entre os entes integrados ou 
associados, preferencialmente mediante mediação ou arbitramento, ou entre 
estes e entidade ou órgão de regulação e fiscalização dos serviços; 

Art. 5°- Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo anterior, 
quando os entes competentes optarem pela concessão da prestação dos 
serviços a entidades públicas ou privadas, de forma integrada ou 
individualizada das etapas dos serviços descritos no art. 2°, as regras para a 
concessão serão disciplinadas em lei, pelo Estado e pelo municlpio 
integrado, no âmbito das respectivas competências, a qual disporá, em 
especial, sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão; 

11 -os direitos dos usuários; 
111- a política tarifária; 
IV - as etapas dos serviços públicos de saneamento a serem concedidos; 
V - a definição e as atribuições do órgão ou da entidade responsável pela 

regulação, pelo controle e pela fiscalização dos serviços concedidos; 
VI - as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações que 
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VIl - os padrões mínimos de qualidade dos serviços a serem ofertados aos 
usuários, em especial no que tange à garantia do atendimento às camadas 
da população de baixa renda. 

Art. 6° - Na hipótese prevista no inciso 11 do art. 3° desta lei, compete ao 
Poder Executivo Estadual fixar o valor das tarifas dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário correspondentes às etapas 
de sua competência nas regiões metropolitanas, respeitados os parâmetros e 
as diretrizes da política tarifária formulados pela Assembléia Metropolitana, 
nos termos do inciso VI do art. 45 da Constituição Estadual e do inciso X do 
art. 10 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993. 

Art. 7° - A cooperação do Estado com os municípios de regiões 
metropolitanas, inclusive a financeira, para a prestação dos serviços públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as 
demais disposições desta lei, dar-se-á, prioritariamente, por meio de: 

I -convênio especifico entre os municípios e a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais- COPASA-MG -, para a operação dos serviços nas etapas 
de interesse local, definidas no inciso I do art. 3°, de forma integrada com as 
etapas de interesse comum a outros municípios, conforme disposto no art. 4° 
desta lei; 

li -repasses de recursos fiscais aos municlpios através do Fundo Estadual 
de Saneamento Básico, destinados a investimentos em expansão e melhoria 
dos serviços em: 

a) abastecimento de água e esgotamento sanitário para as camadas 
populacionais de baixa renda, especialmente as das áreas ou dos municípios 
mais carentes das respectivas regiões metropolitanas, conforme índice 
estatfstico especifico e critérios de alocação definidos pelo Conselho 
Estadual de Saneamento Básico, observadas as áreas de maior risco 
sanitário ou geológico; 

b) tratamento de esgotos sanitários onde a poluição decorrente da 
disposição final de esgotos não tratados nos corpos d'água afete maior 
contingente populacional ou mananciais utilizados para abastecimento 
humano, observadas as prioridades definidas pela entidade gestora dos 
recursos hldricos. 

111 - financiamento de investimentos, mediante recursos oriundos do Fundo 
Estadual de Saneamento Básico ou de programas, projetos ou linhas de 
crédito, aos municípios e a prestadores dos serviços de qualquer natureza, 
observando-se o seguinte: 

a) no caso de financiamentos a órgãos, a entidades públicas ou a 
empresas estatais prestadoras dos serviços, a garantia de sua autonomia 
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administrativa, financeira e gerencial, de sua sustentabilidade econômica 
e financeira e a garantia de que os recursos gerados pela cobrança de 
tarifas, taxas e contribuições diretamente relacionadas com a prestação dos 
serviços sejam aplicados exclusivamente na promoção de suas ações e no 
atendimento aos objetivos estabelecidos nesta lei; 

b) a observância das diretrizes estabelecidas nas Pollticas Nacional e 
Estadual para o saneamento básico. 

IV - implementação de programas e ações de cooperação institucional, 
técnica e gerencial com os municlpios, destinados a: 

a) modernização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, especialmente no tocante ao desenvolvimento tecnológico e ao 
aprimoramento e capacitação da sua prestação, regulação e fiscalização; 

b) desenvolvimento de estudos voltados à definição e implementação de 
novos modelos para a prestação, regulação e financiamento dos serviços. 

Art. a• -A cooperação a que se refere o art. 7" desta lei dar-se-á, prioritária 
e preferencialmente, junto a municlpios que, no âmbito de suas 
competências, institufrem, na forma da lei, fundos municipais de 
universalização dos serviços de saneamento básico ou outros mecanismos 
compensatórios, destinados exclusivamente a subsidiar o atendimento das 
camadas populacionais de baixa renda, desde que em sistemas em que a 
capacidade de pagamento do conjunto dos usuários seja insuficiente para 
cobrir, em regime de eficiência, os custos de operação, manutenção ou 
amortização dos investimentos. 

§ 1" - A cooperação do Estado dar-se-á , prioritária e preferencialmente, 
junto a municfpios que fizerem constar, nas normas legais regulamentares e 
contratuais relativas à prestação dos serviços, a destinação de percentual 
incidente sobre a receita liquida total dos serviços, independentemente de 
sua natureza, para o Fundo Estadual de Saneamento Básico. 

§ 2" - O Fundo Estadual de Saneamento Básico será gerido pela entidade 
encarregada da execução da politica estadual de saneamento, tendo sua 
gestão fiscalizada pelo Conselho Estadual de Saneamento Básico. 

Art. 9" - O Estado, os municfpios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, a COPASA-MG e os órgãos prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos referidos municípios 
têm o prazo máximo de um ano para se adequar ao disposto nesta lei, 
ficando a realização de novas operações com o Fundo Estadual de 
Saneamento Básico ou com agentes do Governo Estadual e a prorrogação 
ou o aditamento daquelas vigentes condicionadas ao estabelecimento de 
cláusulas aditivas no contrato ou convênio em vigor, que atendam ao 
disposto nesta lei. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Bancada do PT 
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Justificação: O projeto de lei em tela, em que pese ao parecer favorável da 
Comissão de Justiça, que ofereceu duas emendas, está eivado de 
inconstitucionalidade, tanto em relação à Constituição Federal como à 
Constituição Estadual e à Lei Complementar n" 26, de 1993. Entendemos 
que à lei ordinária caberia tão-somente tratar das normas regulamentares do 
"regime de colaboração" referido no art. 3" da citada lei complementar, porém 
não antes de a Assembléia Metropol~ana se pronunciar a respeito. 

No intuito de corrigir os equívocos constantes no projeto em discussão e 
atendendo à necessidade de estabelecer as normas de cooperação entre 
Estado e municípios previstas nos dispositivos citados e no art. 241 da 
Constituição Federal é que apresentamos este substitutivo, para apreciação e 
aprovação pelos Deputados. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas da Bancada do PT, que 
receberam os n•s 1 e 2, e um substitutivo da Bancada do PT, que recebeu o 
n• 1. Nos termos do§ 1" do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência 
encaminha o projeto com o substitutivo e as emendas à Comissão de Saúde, 
para parecer. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 1.414/2001, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Santos 
Dumont, sob a forma de doação, o imóvel que menciona. A Comissao de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 1.415/2001, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao 
Município de Caxambu. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Peço aos nobres pares presentes que 
derrotem o requerimento, uma vez que desejamos que todos os Poderes e os 
órgãos mandem a esta Casa todos os dados sobre os seus atos, para que 
possamos avaliar o seu trabalho. O Poder Legislativo tem de resgatar a sua 
função fiscalizadora, que é fundamental. Pedimos que o Líder do Governo 
retire o seu requerimento ou que o derrotemos, a fim de discutirmos e 
aprovarmos esse projeto. 
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Solicito a V. Exa. e à Mesa que cobrem do Poder Executivo a lista dos 

imóveis de que dispõe o Estado, para conhecer como e quem deles està-se 
utilizando. Sabemos que o Executivo não tem controle sobre isso e 
continuaremos fazendo essa cobrança quando nos depararmos com projetos 
de doação de imóveis. Pode haver imóveis que estejam sendo utilizados por 
apaniguados do Executivo ou de determinadas autoridades. O Poder 
Legislativo como Poder fiscalizador necessita dessas informações, e isso 
continuaremos lembrando nos projetos aqui apresentados. O Projeto SIAFI-
Cidadão, que obriga o Governo a disponibilizar, via Internet, toda a sua 
execução orçamentária, não é aplicado pelo Governo. É fundamental que o 
Poder Legislativo encontre meios para efetivamente fiscalizar recursos e 
bens móveis e imóveis do Estado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de 
Redação. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 
PREVID~NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

As dez horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e 
Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o 
Presidente distribui os Projetos de Lei n•s 1.542 e 1.568/2001 ao Deputado 
Bené Guedes; 1.555 e 1.567/2001 ao Deputado Luiz Menezes; 1.559/2001 
ao Deputado João Leite; e 1.564/2001 ao Deputado Adelino de Carvalho. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de 
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente 
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n•s 1.475 
e 1.536/2001, este com a Emenda n•1 (relator: Deputado Adelino de 
Carvalho); 1.530 e 1.551/2001, ambos com a Emenda n•1 (relator: Deputado 
Luiz Menezes), que são aprovados. Ato continuo, submete a discussão e 
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 994/2000, 
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1.391, 1.403, 1.440, 1.468, 1.474, 1.476, 1.483, 1.484, 1.489 e 
1.499/2001, que são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, ccnvoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 
27/6/2001, ás 19 horas, na Cãmara Municipal de Contagem, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - João Leite - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 71" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús, Aitton Vilela e Bené Guedes, 
membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado 
Márcio Kangussu. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. 
A seguir, comunica que os Deputados Anderson Adauto, João Paulo e 
Agostinho Patrús foram designados, em 26/6/2001, como relatores dos 
Projetos de Lei n•s 1.024 e 1.175/2000, em 2° turno, e 1.389/2001, em 1• 
turno, respectivamente. Passa-se á discussão e votação de parecer sobre 
proposição sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Bené Guedes procede á leitura do parecer sobre o Projeto de Lei 
n• 1.497/2001, em 1• turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 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, 8 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - João Paulo - Bené 

Guedes. 
ATA DA 15" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDIÔNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
As dezenove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois 

mil e um, comparece, no Plenário da Cãmara Municipal de Vereadores de 
Contagem, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membro da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Rogério Correia. O 
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Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião nos 
termos do art. 125, § 3°, do Regimento Interno, e informa que ela se destina a 
obter esclarecimentos sobre o processo de falência da União de Borracha 
S.A. - UNISA -, que se vem arrastando desde 1996, prejudicando centenas 
de trabalhadores. A seguir, convida a tomar assento à mesa os Srs. José 
Ramonielle, Secretário do Trabalho e Promoção Social; Letícia da Penha, 
Vereadora de Contagem; Marcos Godinho, técnico da ANTEAG; Luiz Aurélio 
Ribeiro, Diretor Financeiro, representando o Sr. Domingos Costa Neto, 
Diretor-Presidente da UNISA; Paulo Antônio da Silva, Presidente do 
SINTIBOR; e Paulo Pacheco de Medeiros Netto, sfndico da massa falida e 
comissàrio da Empresa União Industrial de Borracha. O Presidente tece suas 
considerações iniciais e a seguir passa a palavra ao Deputado Rogério 
Correia, autor do requerimento que motivou a reunião. Após a exposição dos 
convidados, o Presidente comunica que não haverá a fase de debates, tendo 
em vista que a proposta feita pelo representante da UNISA, de criação de 
uma comissão de cinco membros de trabalhadores para, juntamente com o 
Presidente do Sindicato, um Vereador de Contagem, o síndico da massa 
falida e a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da 
Assembléia Legislativa, satisfaz, em principio, uma discussão de acordo. A 
seguir, solicita o nome de cinco pessoas presentes nas galerias, para 
comporem a representação dos trabalhadores, os quais são aclamados a 
seguir pelos colegas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença do Deputado, dos convidados e dos demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - João Leite - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 68" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As quinze horas do dia três de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Ambrósio Pinto, Dimas Rodrigues 
e João Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados Agostinho Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Geraldo Rezende, 
Pastor George e Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Aflton Vilela, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a discutir, em audiência pública, a Proposta de Trabalho de 
Reestruturação de Gestão e Planejamento da Região Metropolitana de Belo 
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Horizonte e, em seguida, registra a presença dos seguintes convidados: 
Srs. Benicio de Assis Araújo, Presidente da Fundação João Pinheiro; Maria 
José Antunes, da Secretaria da Saúde; Gilbert Lemos Gouveia, da Secretaria 
da Educação; Maj. Robson Campos Ferreira, da PMMG; Benjamin Rabello 
Filho e José Oswaldo Lasmar, da Fundação João Pinheiro; Rui Brito de 
Azevedo e Maria Madalena Franco Garcia, da CBTU; Neila Batista, 
Vereadora; Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, da AMBEL; David Márcio 
Rodrigues e Rogério Rocha, do IGA. Passa-se à 2" Parte da Ordem do Dia, 
com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. São submetidos a votação os Requerimentos n°s 2.342/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.339/2001, do Deputado Arlen Santiago, os 
quais são aprovados, cada um por sua vez. Encerrada essa fase, o Deputado 
Ambrósio Pinto apresenta requerimento para realização de debate público da 
Comissão com a finalidade de se discutir o Projeto de Lei n° 1.478/2001, que 
cria o lndice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, o qual é aprovado. 
Em seguida, o Deputado Agostinho Silveira apresenta requerimento em que 
solicita a criação de uma subcomissão para tratar do Plano de Trabalho para 
Gestão Pública da Região Metropolitana de Belo Horizonte, proposta pela 
Fundação João Pinheiro, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aflton Vilela - Pinduca Ferreira. 

ATA DA 628 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Ás quinze horas e quinze minutos do dia três de julho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Antônio Andrade e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz 
Tadeu Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, 
as causas e conseqüências da tragédia ocorrida em São Sebastião das 
Águas Claras, em virtude do rompimento da barragem de contenção de 
rejeites de minério de ferro da Mineração Rio Verde. Passa-se á discussão e 
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Presidente procede 
á leitura do requerimento da Deputada Elbe Brandão, solicitando visita da 
Comissão e de representantes da Companhia Vale do Rio Doce ao Municipio 
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de Riacho dos Machados, para verificar, "in loco", a região das minas de 
ouro, que poderão ser transfonmadas em ponto turístico. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado José Milton passa a 
Presidência ao Deputado Fábio Avelar e apresenta requerimento solicitando 
sejam realizadas visita e audiência pública, com os convidados que 
menciona, no Município de Vazante, para verificar os danos ambientais 
provocados pela extração de minério de zinco na região. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado José Milton reassume a 
direção dos trabalhos e convida a tomar assento á mesa os Srs. Celso 
Castilho de Souza, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Juvenil Félix e Paulo Nantes dos 
Santos, respectivamente, Secretário Adjunto e Superintendente de Recursos 
Minerais da Secretaria de Estado de Minas e Energia; Maj. Celso Novais 
Borges, Comandante do 1 • Batalhão de Bombeiros Militar, Vitor Penido de 
Barros e Jaconias Gomes de Souza, respectivamente, Prefeito e Presidente 
da Câmara Municipal de Nova Lima; José Luciano Pereira e Miguel Ribon 
Júnior, respectivamente, Diretor-Geral e Diretor de Proteção à Biodiversidade 
do IEF; José Mendo Mizael de Souza, Secretário Executivo do Instituto 
Brasileiro de Mineração - I BRAM -; lvon Borges Martins, Presidente da 
FEAM; Marcos Túlio de Melo e Mizael Santos Sá, respectivamente, 
Presidente e Vice-Presidente do CREA; Edward de Campos Abreu, Chefe do 
3° Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; Willer 
Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM; Marília Bouchardet, Chefe da Divisão de 
Proteção e Controle de Mananciais da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - RMBH -; Wanda Guerra Mafra, Diretora da AMA-Macacos; Renê 
Vilela, Diretor do Conselho Comunitário de São Sebastião das Aguas Claras. 
A seguir, o Presidente solicita ao Deputado Fábio Avelar que proceda à 
leitura da correspondência enviada pelo Sr. Pedro Melo Lima, Diretor da 
Mineração Rio Verde, em que justifica sua ausência nesta reunião. O 
Presidente passa a palavra aos Deputados Fábio A velar e Miguel Martini, que 
justificam o objetivo da reunião. Após, a Presidência concede a palavra aos 
convidados, cada um por sua vez, os quais fazem a sua exposição; em 
seguida, abre-se amplo debate entre os Deputados, os convidados e os 
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente tece as 
últimas considerações sobre o assunto em tela, agradece aos convidados 
pela participação e pelos subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
José Milton, Presidente- Maria José Haueisen - Fábio A velar. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.261/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.261/2000, do Deputado Edson Rezende, visa a 
declarar de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam, com sede no Municipio 
de Barbacena. 

Publicada em 9/11/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, constitulda e em funcionamento há mais de dois anos, 

tem personalidade jurldica e sua diretoria é formada por pessoas idôneas que 
nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na Lei n• 
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.261/2000 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.409/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Amilcar Martins, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Fundação lnimá de Paula, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi publicada em 8/3/2001, e, a seguir, encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública no Estado. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação que 
compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade mencionada no 
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relatório atende a todas elas, tornando-se habilitada ao titulo declaratório 
em causa. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclui mos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.409/2001, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista-

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.576/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei sob análise objetiva 
declarar de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da Sociedade São 
Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, com sede nesse município. 

Publicado em 7/6/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme estabelece o art. 1° da Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurfdica, ter em 
sua direção pessoas idôneas nêo remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Após análise da documentação juntada aos autos, verificamos que a 
entidade em causa preenche os requisitos previstos na lei; por isso fica 
habilitada a receber o titulo declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aludido, concfufmos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.576/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator- Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.578/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epfgrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, com sede no 
Municfpio de Uberlândia. 

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, a proposição, após ser publicada, foi distribufda a esta Comissão 
para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
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Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser 

pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo 
exercfcio de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. É 
o que prevê o art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida entidade preenche os requisitos legais; toma-se, pois, habilitada ao 
título declaratório proposto. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.578/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.579/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei ora analisado 
pretende seja declarada de utilidade pública a entidade denominada Amigos 
dos Meninos Assistidos de Caratinga- AMAC -, com sede nesse município. 

Publicada em 7/6/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, fll, "a", do Regimento 
lntemo. 

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

documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado da 
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, contando com 
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que 
exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n• 12.972, de 27/7/98, 
torna-se habilitada ao título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pera juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.579/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. · 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.592/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epfgrafe visa a 
dar a denominação de Itália Cautiero Franco ao trecho da rodovia que liga o 

. 
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Município de Argirita. 

215 

Publicada em 19/6/2001, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar de seus aspectos constitucionais e legais, conforme determina o 
art. 188, c/c o art. 145, "in fini", e o art. 102, 111, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de prestar homenagem à ilustre genitora 

do Governador do Estado, dando seu nome à estrada que liga os Municípios 
de São João Nepomuceno e Argirita 

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem ser 
reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da Lei Maior. 

A competência legislativa municipal, por sua vez, está prevista no art. 30 da 
Constituição Federal, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre 
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual, 
para melhor atender às suas peculiaridades. 

Por seu turno, a regra básica de competência do Estado federado está 
consagrada no§ 1• do art. 25 da referida Carta, que reserva aos Estados as 
atribuições que não lhes sejam vedadas pelo ordenamento constitucional. É a 
chamada competência residual, que faculta ao Estado tratar das matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. 

A matéria atinente à denominação de próprios públicos não constitui 
competência privativa da União ou do município e pode ser objeto de 
disciplina jurídica de qualquer das entidades componentes do sistema 
federativo. Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do 
Estado federado para edição de normas sobre o assunto. 

Quanto à iniciativa para deflagração do processo legislativo, saliente-se 
que a Carta mineira não a inseriu no domínio reservado a qualquer órgão ou 
autoridade, sendo admissível a apresentação de projeto por qualquer 
membro desta Casa. 

É oportuno assinalar que foi promulgada a Lei n• 13.408, de 21/12/99, que 
regula a matéria em referência e exige a edição de lei para se dar nomes aos 
próprios estaduais. 

Ademais, verificando os dispositivos da referida norma, constatamos não 
existir impedimento legal à tramitação do projeto nesta Casa . 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.592/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.594/2001 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por intermédio da Mensagem n• 196/2001, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em tela, que tem por 
objetivo dar a denominação de Dr. Rubens Crespo à escola estadual que 
funciona no Centro de Recuperação Neurológica da Associação 
Barbacenense de Assistência ao Excepcional - ABAE -, com sede nesse 
município. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos do art. 188, de o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pleito inscrito no Projeto de Lei n• 1.594/2001 resulta de pedido 

formulado pela comunidade da escola estadual que funciona no Centro de 
Recuperação Neurológica da ABAE, que, por unanimidade, indicou o nome 
do Dr. Rubens Crespo para denominá-la, como tributo e reconhecimento 
pelos relevantes serviços prestados à população de Barbacena, com 
destaque para o seu trabalho como Diretor Clinico da APAE, em 1968, e 

· como criador do Serviço de Obras Sociais de Barbacena. 
Cumpre registrar que no referido município não existe estabelecimento, 

instituição ou próprio oficial do Estado com denominação igual à proposta. 
Vê-se, ante o exposto e ante os dados constantes na justificação do 

projeto, que este guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela 
Lei n• 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclui mos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.594/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.602/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Aílton Vilela e tem por 
escopo seja declarado de utilidade pública o Centro Profissionalizante 
Tricordiano- CEPETE -, com sede no Município de Três Corações. 

Após ser a matéria publicada em 28/6/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, a que compete examiná-la preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A lei que rege o assunto- Lei n• 12.972, de 27/7/98- determina que as 

sociedades civis, associações e fundações constituídas ou em funcionamento 
no Estado, dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade 
pública, desde que sejam estes requisitos comprovados; estarem em 
funcionamento há mais de dois anos e serem seus diretores pessoas idôneas 
não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas 
plenamente no presente caso, valendo dizer que não há óbice à aprovação 
do projeto de lei em tela. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.602/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista 

- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.604/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 
epígrafe pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade de Apoio 
ao Movimento de Direitos Humanos, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado em 28/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade de Apoio ao Movimento de Direitos Humanos, entidade civil 

de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, tem sede e foro no Município de 
Belo Horizonte. 

De acordo com a documentação apresentada, encontra-se em 
funcionamento há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria, de 
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus 
cargos . 

Dessa forma, foram satisfeitas as exigências consignadas na Lei n.• 
12.972, de 27/7/98, que disciplina a declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.604/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista-

~----------------~------------_J 



Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.605/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, 
com sede no Município de Divinópolis. 

Publicada em 28/6/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, á qual 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciar os 
aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os 

autos do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica própria, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos e tem como diretores 
pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n• 
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.605/2001, na forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.606/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em tela tem por fim 
seja declarada de utilidade pública a União dos Ferroviários Aposentados de 
Juiz de Fora e Região - UFA-JFR -, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado para ser 
apreciada quanto á juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, pode ser declarada 

de utilidade pública a sociedade civil constituída ou em funcionamento no 
Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente á coletividade, 
desde que seja comprovada, por autoridade ali estabelecida, que ela está em 
funcionamento há mais de dois anos, que os membros de sua direção não 
são remunerados pelo exercicio de suas funções e são de reconhecida 
idoneidade. 
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Examinada a documentação que instrui o processo, constata-se o 

inteiro atendimento aos referidos requisitos, pelo que a proposição não 
encontra óbice de natureza jurldica. 

No entanto, cabe-nos a ela oferecer emenda, com o fim de sanar erro 
material observado na citação do nome da entidade, a saber, a ausência de 
sigla. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.606/2001 com a Emenda no 1, a seguir 
formalizada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação. 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União dos Ferroviários 

Aposentados de Juiz de Fora e Região - UFA-JFR -, com sede no Municipio 
de Juiz de Fora.". 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.614/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n° 200/2001, o Sr. Governador fez remeter a 
esta Casa, para a devida apreciação, o projeto de lei em eplgrafe, que tem 
por objetivo dar a denominação de Nossa Senhora do Carmo à Escola 
Estadual do Povoado de Taquaral, no Municlpio de Guanhães. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal. 

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n° 13.408, de 

21/12/99, por dispor sobre a denominação de estabelecimento, instituição e 
próprio público do Estado. 

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuldas nos arts. 1° 
e 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos referidos bens públicos 
será atribulda por lei e não poderá haver, em um mesmo municlpio, mais de 
um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual 
denominação. 

Convém esclarecer que na justificação apresentada pelo autor do projeto 
de lei està registrado que no Municlpio de Guanhães não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 



denominação, significando, pois, que a proposta sob comento está de 
acordo com a segunda exigência legal citada. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.614/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.616/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei ora analisado tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação São Carlos, com sede no 
Município de Lagoa da Prata. 

Após ser a matéria publicada em 29/6/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, a quem compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 

matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de utilidade 
pública deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas idõneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento há 
mais de dois anos, além de servir desinteressadamente à coletividade. 

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
Fundação São Carlos atende os requisitos constantes na referida lei, 
tornando-se, pois, habilitada ao titulo declaratório proposto. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.616/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEi N• 1.620/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de fei em epígrafe, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, tem 
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Leandro Ferreira, com sede nesse município. 

Publicada a proposição em 30/6/2001, vem agora a este órgão colegiado, 
que deverá fazer o exame de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
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conforme o estabelecido pelo art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto de lei está disciplinada em nosso 

ordenamento jurídico pela Lei n• 12.972, de 2717/98, que estabelece os 
requisitos para se declarar de utilidade pública entidade de direito privado. 

Exige-se que a postulante tenha personalidade jurídica, funcione há mais 
de dois anos e que os membros de sua diretoria sejam pessoas idôneas e 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Por estarem atendidos os quesitos estabelecidos pela legislação em vigor, 
não vislumbramos óbice à tramitação da matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.620/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 805/2000 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em exame dispõe 
sobre a polftica estadual de incentivo à criação e implantação de consórcios 
intermunicipais para a prestação de serviços públicos de interesse comum e 
dá outras providências. Publicado em 28/2/2000, o projeto foi examinado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e dela recebeu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Encaminhado à Comissão de Administração 
Pública, recebeu dela parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n• 1. 
A matéria vem agora a esta Comissão por força do disposto no art. 183 da 
norma regimental. 

Fundamentação 
A proposição que é objeto deste parecer objetiva instituir, no âmbito do 

Estado, uma política de incentivo à criação e implantação de consórcios 
intermunicipais para a prestação de serviços públicos de interesse comum 
nas funções, áreas e setores que especifica. A proposta prevê que o Estado 
oferecerá cooperação técnica e orientação para a organização e implantação 
dos consórcios a que se refere, auxiliando ainda na análise das condições 
adequadas para a realização de investimentos. 

O consórcio intermunicipal constitui uma espécie de consórcio 
administrativo. Este é definido pela Profa. Maria Sylvia Zanella di Pietro como 
'o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da 
mesma natureza e mesmo nível de governo ou entre entidades da 
administração indireta para a consecução de objetivos comuns" . 
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Na prática, tais acordos têm sido um instrumento valioso nas mãos das 

administrações municipais. Em tempos de recursos escassos, os municípios 
se utilizam deles com sucesso para obter o máximo dos meios disponíveis, 
em beneficio de um melhor atendimento às respectivas populações. 

Um exemplo eloqüente são os consórcios celebrados na área de saúde. 
Eles permitem que se coloquem à disposição de municipes de diversas 
comunidades serviços que um município, isoladamente, não teria condições 
de oferecer. 

O projeto de lei em exame possui, portanto, méritos evidentes. Entretanto, 
em sua forma original, apresenta algumas impropriedades que poderiam 
comprometer a excelência da idéia que o inspirou. 

Como bem constatou o elaborado parecer da Comissão de Administração 
Pública, não hà como atribuir personalidade jurídica ao consórcio a não ser 
por força de norma constitucional federal. 

Por outro lado, em sua primeira versão, a proposição prevê para o Estado 
competências que ferem a autonomia municipal, contrariando a letra e o 
espírito da Constituição de 1988. 

Essas impropriedades foram evitadas no Substitutivo n• 1, que soube, no 
entanto, conservar a essência do projeto. 

Conclusão 
Dadas essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 805/2000 

na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Administração 
Pública. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Ailton Vilela, relator- Pinduca Ferreira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.187/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, altera 

a Lei n• 6.763, de 26/12/75, acrescentando hipótese de não-incidência do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntenmunicipal e de 
Comunicação - ICMS - na situação que especifica. 

Publicado em 31/8/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos 
termos do disposto no art. 102, 111, ele o art. 182, do Regimento Interno, para 
receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em apreço pretende inserir, entre as hipóteses de não-

incidência do ICMS, a entrada de mercadorias e produtos adquiridos de outra 
unidade da Federação, destinados ao uso, ao consumo ou ao ativo 
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permanente, bem como à industrialização, desde que não tenham similar 
no Estado. 

O ICMS é um imposto cuja instituição compete ao Estado, segundo o 
disposto no art. 155, 11, da Constituição da República. Trata-se, pois, de um 
tributo da esfera estadual, e cabe a esta Casa Legislativa dispor sobre a 
matéria, nos termos do art. 61, 111, da Carta do Estado. 

Em que pese a essa prerrogativa e à relevância da proposta apresentada, 
como se verifica pelos termos da sua fundamentação, a matéria encontra 
óbices de natureza constitucional que inviabilizam seu trâmite. 

Embora o art. 3° do projeto preveja a produção dos efeitos decorrentes da 
lei no exercício subseqüente ao da sua publicação, a proposta afronta 
disposições da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, que se tomou 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nos termos do art. 14 da mencionada lei, qualquer concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita têm de estar acompanhadas da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercfcio em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, bem como deverá atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Oçamentárias, o que não ocorre com o projeto em tela. Acrescem-se ao 
disposto as limitações que dizem respeito às metas e aos resultados fiscais 
ou ao acompanhamento das competentes medidas de compensação. 

Toma-se evidente que a não-incidência do imposto nas operações 
mencionadas representará perda significativa de receita para o Estado, 
pouco importando se esta é decorrente da isenção, da remissão ou da não-
incidência, pois, de todo modo, virá a ser classificada como renúncia de 
receita, segundo os termos da mencionada lei complementar. 

Lembre-se, por oportuno, que o art. 155, § 2°, IV, da Constituição Federal 
confere ao Senado Federal competência para estabelecer as alfquotas 
aplicáveis às operações e às prestações interestaduais e de exportação. 
Essa Casa Legislativa, mediante a Resolução n° 22, de 19/5/89, fixou em 
12% a alfquota do imposto nas operações e nas prestações interestaduais, 
razão essa que inviabiliza a aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclufmos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.187/2000. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Ermano Batista, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Agostinho Silveira 

- Eduardo Hermeto- Márcio Kangussu . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva doar ao Município de Patrocínio do Muriaé o imóvel que especifica. 
Publicada em 8/3/2001, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para 

ser examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelece o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel 

que menciona ao Município de Patrocínio do Muriaé. 
Em cumprimento á exigência contida no art. 18 da Constituição Estadual e 

no art. 17, I, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas gerais 
para licitações e contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, alterada pela Lei 
Federal n° 8.883, de 8/6/94, o crivo autorizativo dos membros desta Casa é 
condição "sine qua non" para que o Poder Executivo possa realizar contratos 
civis com bens imóveis públicos. 

A autorização deste parlamento encontra respaldo no fato de o imóvel 
encontrar-se desocupado e de a administração municipal desejar construir no 
local casas populares, vindo atender, dessa forma, ao interesse público, 
principio básico que conforma os atos e os contratos administrativos. 

Sendo a destinação futura compatível com os interesses da comunidade, 
parece-nos que a doação se faz oportuna e resultará em beneficios para ela. 
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional ou legal à tramitação da 
matéria. 

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica legislativa e reparar 
omissão, apresentamos emenda ao art. 1 o da proposta. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.400/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municfpio de 

Patrocfnio do Muriaé o imóvel constitui do por terreno com área de 10.000m2 

(dez mil metros quadrados), situado nesse município, registrado sob o n° de 
ordem 16.433, no livro 3-X, a fls. 134, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Muriaé. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
construção de casas populares.". 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.575/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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Tendo como primeiro signatário o Deputado João Batista de Oliveira, o 
Projeto de Lei n• 1.575/2001 visa á inclusão do café na merenda escolar e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 7/6/2001, foi distribuldo às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Política Agropecuária e 
Agroindustrial. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, ele o art. 
102, 111, "a" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A justificação do projeto de lei em exame revela a preocupação dos autores 

com a queda do consumo do café, cuja produção compõe a base da 
atividade agrícola do Estado. Por esse motivo, apresentou-se o projeto, com 
duas estratégias distintas para estimular o aumento do consumo da referida 
bebida: introduzi-lo na merenda escolar e divulgá-lo mediante a publicidade 
institucional da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Faremos o estudo do projeto em etapas, analisando em separado cada 
uma das referidas estratégias. 

Assim, vejamos primeiro a inclusão do café na merenda escolar. Um 
projeto de lei que pretenda favorecer diretamente um setor específico da 
sociedade somente pode ser acolhido por esta Casa se estiver indiretamente 
atendendo ao interesse de toda a comunidade. Parece ser o caso do projeto 
em tela: promovendo diretamente os interesses dos produtores de café, que 
assistem à queda de consumo do produto, de fonna mediata, protege os 
interesses de toda a comunidade, porque a produção e a comercialização do 
café geram emprego e imposto para os cofres públicos. Isso não seria 
suficiente, todavia, se não se atendesse aos interesses dos destinatários da 
norma, os estudantes. Há, contudo, infonnações científicas de que "o 
consumo regular e moderado de café pode melhorar a atenção, concentração 
e memória de adultos e crianças," tornando "quase que obrigatória a 
necessidade de que o consumo de café faça parte da merenda escolar em 
todas as escolas diurnas". (Dr. Darcy Roberto Lima, PhD www.cafe.com.br, 
11/7/2001 ). Tais infonnações podem e devem, é claro, ser discutidas, mas 
esta Comissão não é o foro adequado para tratar desse tema, que diz 
respeito ao mérito do projeto. 

Sobre merenda escolar, é preciso mencionar a Medida Provisória n• 2.178-
34, de 28/6/2001, que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa Dinheiro 
Direto na Escola e dá outras providências. O art. 6° desse diploma legal 
estabelece que, na elaboração dos cardápios das merendas escolares, 
devem-se respeitar "os hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação 
agrícola e preferência por produtos básicos". O café atende com precisão à 
exigência desse enunciado normativo. 

Por evidente, o projeto de lei pretende possibilitar ao estudante, depois de 
se alimentar, tomar uma xlcara de café, introduzindo-o em um hábito que 
compõe a cultura alimentar do brasileiro e, em especial, do mineiro. Não se 
trata, absolutamente, de obrigar os alunos a ingerir o produto, o que 
representaria um desvio da finalidade da norma proposta. 

Passemos à analise da segunda estratégia adotada pelos autores: a 
divulgação do café na publicidade institucional da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA. 

Da mesma forma que os demais Estados da federação veiculam 
propagandas para atrair empresas e turistas, pode o Estado de Minas Gerais 
divulgar o produto que constitui a base de sua economia agrlcola, buscando 
estimular este setor da economia que gera emprego e impostos. 

Sobre a matéria, deve-se mencionar, inicialmente, que a Lei n• 13.768, de 
2000, estabelece, no inciso 11 do art. 2•, que a propaganda e a publicidade 
promovidas pelo poder público estadual devem valorizar e preservar "os 
elementos constituintes da história e da cultura de Minas Gerais". O café, há 
mais de um século, é produzido em nosso Estado, fazendo parte, não resta 
dúvida, da cultura e da história mineiras. Deve-se reconhecer, todavia, que 
não temos muitas informações sobre suas variedades e qualidades. Dai a 
importancia e oportunidade de campanhas educativas sobre este produto. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclui mos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n•1.575/2001. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Márcio 

Kangussu - Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.587/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Arlen Santiago, dispõe sobre a 
redução da taxa de iluminação pública incidente sobre o consumo de energia 
elétrica. 

Publicado em 14/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, de o art. 102, 111, "a", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentaçao 
O projeto em tela pretende viabilizar a reduçao da carga tributária incidente 

sobre a iluminação pública disponibilizada à população mineira, em 
decorrência da instituição do plano de racionamento de energia elétrica. 

Conforme consta na justificação da proposta, os municlpios 
necessariamente terão de desligar lâmpadas instaladas nas vias públicas, ou 
mesmo substitui-las por outras de menor potência, com o objetivo de diminuir 
a demanda de energia, o que terá como resultado imediato a perda de 
qualidade na prestação do serviço. 

Embora meritória a proposta de iniciativa parlamentar, não vislumbramos a 
possibilidade de sua aprovação, haja vista os óbices de natureza 
constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação. 

A taxa de iluminação pública, embora controversa quanto aos aspectos da 
sua constitucionalidade, é institufda pelo município mediante a prerrogativa 
que lhe é conferida pelos arts. 145, 11, e 156, 111, da Carta Federal. 

Cabe, portanto, ao ente federado que instituiu o tributo promover a redução 
da alíquota, sendo assegurado a esta Casa Legislativa, única e 
exclusivamente, nos termos do art. 61, 111, da Constituição mineira, dispor 
sobre o sistema tributário estadual. 

Segundo o magistério de José Afonso da Silva "a federação consiste na 
união de coletividades regionais autônomas que a doutrina chama de 
Estados federados (nome adotado pela Constituição, Capítulo 111 do Tftulo 111), 
Estados membros ou, simplesmente, Estados (muito usado na Constituição). 
Veremos que, nessa composição, às vezes, entram outros elementos, como 
os Territórios Federais e o Distrito Federal, e, no sistema brasileiro, há que se 
destacar ainda os municfpios, agora também incluldos na estrutura polltico-
administrativa da Federação brasileira (Dos Princípios Constitucionais do 
Estado Brasileiro, 19' ed., Malheiros Editores, p. 103). 

Se o Estado viesse a reduzir a alíquota de um tributo institufdo pelo 
municfpio, estaria promovendo uma ruptura do pacto federativo numa 
flagrante violação aos preceitos de ordem constitucional que regem a 
matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.587/2001. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Ermano Batista- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.589/2001 

Comissão de Constituiçao e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe autoriza 
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-
MG- a firmar convênio com municipios para os fins que menciona. 

Publicada em 14/6/2001, foi a proposição distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.589/2001 autoriza o DER-MG a firmar convênios com 

municípios para fiscalização do sistema de transporte coletivo intermunicipal, 
tendo como objetivo a prestação de serviço adequado visando ao pleno 
atendimento dos usuários. Estabelece o conteúdo mínimo que cada convênio 
deverá ter e, por fim, determina que será dada ciência de sua assinatura à 
Assembléia Legislativa, à Câmara Municipal do município conveniado e às 
empresas concessionárias das linhas a serem fiscalizadas. 

De inicio, cumpre consignar que, não obstante ser o Estado o titular do 
serviço de transporte público intermunicipal e, portanto, competente para 
legislar sobre a matéria, o projeto padece de vícios insanáveis, que 
passaremos a expor. 

Com efeito, trata-se de projeto de lei autorizativo, e, como já salientado 
reiteradas vezes por esta Comissão, a necessidade de autorização legislativa 
decorre, tão-somente, da Constituição. Nesse sentido, o aval do Legislativo 
para uma ação eminentemente administrativa só é necessário se assim o 
exigir a Constituição, o que não ê o caso. De fato, projetos de lei que têm 
como objeto autorizar o Executivo a fazer algo que ele já é autorizado a fazer 
são inócuos, não têm efeito jurídico. Podem, sim, gerar efeitos politicos. No 
entanto, há outros meios para se obter tal eficácia que não as leis, que 
devem ser genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento juridico. A 
atividade do legislador deve pautar-se pelo principio da razoabilidade e ter 
em vista a preservação do nosso ordenamento. Sem dúvida, a edição de leis 
ineficazes não é razoável. 

Destarte, o STF já decidiu que o Executivo não necessita da autorização do 
Legislativo para firmar convênios, suspendendo, inclusive, a eficácia do inciso 
XXV do art. 62 da Constituição Estadual, o qual determinava que competia à 
Assembléia Legislativa "autorizar celebração de convênio pelo Governo do 
Estado com entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo 
de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização, 
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis 
subseqüentes à sua celebração". 

Há que se observar, ainda, que a Lei n• 11.403, de 1994, que reorganiza o 
DER-MG, estabelece que compete ao órgão "articular-se, mediante convênio, 
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contrato, ajuste ou acordo, com entidades públicas e privadas, para 
integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado, bem como 
estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de trânsito 
nas rodovias" (inciso VIII do art. 3°); e "cooperar, técnica ou financeiramente, 
com município em atividades de interesse comum, integradas nas 
respectivas competências" (inciso X do art. 3°). Veja-se, assim, que a lei que 
organiza o DER já inclui entre suas atribuições a possibilidade de o órgão 
firmar convênio com outras entidades, inclusive municípios. Ademais, trata-se 
de autarquia, dotada de autonomia administrativa, que tem na sua esfera de 
discricionariedade liberdade de decisão de firmar convênio ou não com 
outras entidades. 

Dispositivos do projeto que definem o que é serviço adequado e prevêem o 
conteúdo mínimo que deverá conter o convênio também não devem ser 
aproveitados, uma vez que são similares a outros já previstos na nossa 
legislação, notadamente na Lei Federal n• 8.987, de 1995, e na Lei Federal 
n• 8.666, de 1993, respectivamente. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.589/2001. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.595/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n• 197/2001, o Governador do Estado fez 
remeter a este parlamento, para a devida apreciação, o projeto de lei em 
epígrafe, que objetiva alterar a Lei n• 12.611, de 16/9/97, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Catas Altas o imóvel que especifica. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir distribuída a este órgão colegiado a fim de ser 
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a referida lei compreende um terreno urbano situado 

no lugar denominado Lavrado, com área de 2.000m2
, o qual foi doado ao 

Municfpio de Catas Altas, com a finalidade de se construir um posto de 
saúde. Ainda de conformidade com a mesma lei, o imóvel reverteria ao 
patrimônio do Estado se no prazo de três anos contados de sua publicação 
não lhe tivesse sido dada a destinação prevista . 

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um bem 
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do patrimônio do doador para o do donatário. Quando feita entre 
particulares, está regulada pelos arts. 1. 165 e seguintes do Código Civil. 
Quando as partes são constituidas por entes do poder público, rege-se o 
contrato por aquelas disposições, acrescidas pelas regras constitucionais e 
de direito administrativo. Na espécie, podemos citar o art. 18 da Constituição 
mineira e a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que exige para a realização do 
contrato de doação a autorização legislativa especifica, o interesse público a 
revestir o negócio jurídico, a avaliação e a concorrência, dispensada esta no 
presente caso, devendo constar do instrumento de doação o encargo. 

São exatamente as cláusulas de finalidade e reversão os pontos sobre os 
quais incidem as pretendidas alterações do projeto de lei sob comento. Com 
efeito, este dá nova finalidade ao imóvel, a saber, o abrigo de edificações 
destinadas a serviços educacionais, culturais e de saúde; além disso, o seu 
art. 2° estipula o mesmo prazo de três anos para o cumprimento do fim que 
lhe foi dado, a contar da data de publicação da nova lei. O objetivo desse 
mandamento, evidentemente, é conceder à municipalidade novo prazo para 
que possa dar cumprimento à finalidade. 

Em outras palavras, a lei que se pretende alterar estabeleceu 
expressamente um encargo para a doação a que estamos aludindo, e o seu 
descumprimento, por seu turno, justificaria a retomada do imóvel pelo Estado. 
Entretanto, o Chefe do Executivo estadual tem a convicção de que o bem 
melhor servirá ao município se lhe for dada outra destinação e se for 
alargado o prazo para o cumprimento do encargo, não justificando, portanto, 
o ajuizamento de ação reivindicatória nem a reversão amigável entre as 
partes. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.595/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista - Sàvio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.596/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n° 198/2001, o Governador fez remeter a 
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo alterar a redação 
do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.072, de 9/1/96, e dar outra 
providência. 

A proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete 
examiná-la, em caráter preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O Poder Executivo propõe seja alterada a redação do parágrafo único do 
art. 1° da Lei n° 12.072, de 9/1/96, que autoriza a doação de imóvel ao 
Município de Acaiaca. Isso porque o cumprimento do encargo a que estava 
adstrito o bem não se consumou em tempo hábil e a administração municipal 
reivindicou-o para a edificação de um centro comunitário, o que atenderá 
melhor à comunidade. 

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um bem 
do patrimônio do doador para o do donatário. Quando entre particulares, o 
contrato de doação está regulado pelos arts. 1.165 e seguintes do Código 
Civil. Quando as partes são constituídas por entes do poder público, rege-se 
o contrato por aquelas disposições, acrescidas pelas regras de direito 
administrativo. Na espécie, podemos citar a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, 
que exige para a realização do contrato de doação a autorização legislativa 
especifica, o interesse público que revestirá o negócio jurídico, a avaliação e 
a concorrência, dispensada esta no presente caso, desde que conste do 
instrumento de doação o encargo. 

A lei que se pretende alterar estabeleceu expressamente um encargo para 
a doação a que estamos aludindo, e o seu descumprimento, por seu turno, 
justificaria a retomada do imóvel pelo Estado. Entretanto, acredita o Chefe do 
Executivo estadual que melhor servirá o bem ao município se lhe for dada 
outra destinação e se for alargado o prazo para o cumprimento do encargo, 
não justificando, portanto, a interposição de ação reivindicatória nem 
reversão amigável entre as partes. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.596/2001 na fonma original. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz- Enmano Batista- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.598/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe institui 
o Programa Minas em Destaque. 

Publicada no "Diário do Legislativo' em 23/6/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Nos tenmos do art. 102, 111, "a', c/c o art. 188, do Regimento 
Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade. 

Fundamentação 

~------------------------------_J 



232 
O projeto em análise institui o Programa Minas em Destaque nas 

escolas da rede pública estadual, visando à promoção de eventos, palestras 
e atividades similares nas áreas em que Minas Gerais se destaca nos 
cenários nacional e internacional, a ser realizado na segunda quinzena do 
mês de abril, uma vez que no dia 21 é comemorado o dia do Estado de 
Minas Gerais. Determina que o Programa seja amplamente divulgado e 
aberto à participação da comunidade e que, ao final da comemoração, as 
Superintendências Regionais de Ensino promovam um intercâmbio dos 
trabalhos realizados. 

O exame da distribuição de competências pela Constituição da República 
indica que a instituição de datas comemorativas se enquadra no § 1° do art. 
25, segundo o qual "são reservadas aos Estados as competências que não 
lhes sejam vedadas por esta Constituição". 

A Constituição do Estado, em seu art. 21 O, determina que lei disporá sobre 
a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual 
e não relaciona, em seu art. 66, a matéria aqui tratada como de iniciativa 
privativa de qualquer órgão ou Poder. Portanto não há impedimento para a 
deflagração do processo legislativo pela iniciativa parlamentar. 

Entretanto, em seu art. 256, a Carta mineira fixa como datas magnas do 
Estado o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, e o dia 16 de julho, Dia do Estado 
de Minas Gerais. O§ 1° do citado dispositivo dispõe que "a semana em que 
recair o dia 16 de julho constituirá período de celebrações cívicas em todo o 
território mineiro, sob a denominação de Semana de Minas". 

Vê-se que a previsão constitucional de celebrações cívicas para a 
comemoração da Semana de Minas não abrange as instituições escolares 
porque a data, na maioria das escolas da rede pública, coincide com as férias 
ou o final do primeiro período letivo. 

Assim, 21 de abril torna-se a data mais adequada para a realização da 
semana Minas em Destaque, ocasião em que os estudantes da rede pública 
terão oportunidade de aprimorar seu conhecimento sobre aspectos 
relevantes da cultura do Estado. 

Com o objetivo de promover tal adaptação e a adequação do projeto à 
técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1598/2001 na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui a semana Minas em Destaque. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica instituída a semana Minas em Destaque, a ser comemorada 
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anualmente nas escolas da rede pública estadual, na semana em que 
ocorrer o dia 21 de abril, com o objetivo de divulgar aspectos relevantes da 
cultura mineira. 

Art. 2° - Em comemoração da semana de que trata esta lei, serão 
realizadas palestras, feiras estudantis e eventos similares relacionados com o 
turismo, a história, a ecologia, a música, o folclore, a culinária e outras 
atividades culturais e esportivas desenvolvidas no Estado. 

Parágrafo único - Os eventos de que trata este artigo serão amplamente 
divulgados e abertos à participação da comunidade. 

Art. 3° - As escolas da rede pública estadual promoverão intercãmbio dos 
trabalhos realizados durante a semana Minas em Destaque. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano Batista -

Agostinho Silveira. 

COMUNICAÇÚES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÚES 

-O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Agostinho Patrus, notificando o falecimento do Sr. Francisco 

Araújo Amaral, ocorrido em 1°/8/2001, em Santa Bárbara do Tugúrio. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Jorge 
Amado, ocorrido em 6/8/2001, em Salvador, BA. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
Eustáquio Nogueira A velar, ocorrido em 4/8/2001, em Divinópolis. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Hipólito 
José dos Santos, ocorrido em 17/7/2001, em Porteirinha. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. José 
Sotero Diniz, ocorrido em 29/7/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento da Sra. Elza Silva 
Lopes de Oliveira, ocorrido em 6/8/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Elga Vieira 
Tavares, ocorrido em 16/7/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Vitor Tadini 
Patta, ocorrido em 4/8/2001, em Santa Rita do Sapucai. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Martini e Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Doutor Viana, Márcio Cunha, Sargento Rodrigues e Adelino de 
Carvalho - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Designação de Comissões: Comissão 
Especial para Emitir Pareceres sobre os Vetos á Proposição de Lei 
Complementar n° 67 e ás Proposições de Lei n°s 14.818, 14.838 e 14.840 -
Comissão Especial para Emitir Pareceres sobre os Vetos ás Proposições de 
Lei n°s 14.819 e 14.835 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
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Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de 
Transporte; aprovação - Questão de ordem; chamada para recomposição do 
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Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação de proposta 
de emenda á Constituição - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
8g4/2000; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 2; rejeição; 
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da aprovação do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 909/2000; requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; discursos 
dos Deputados João Leite, Edson Rezende, Antônio Genaro e Miguel Martini; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
936/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.069/2000; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Miguel Martini e 
Antônio Genaro; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
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c 
" :;; 
e 
~ 
o . 
c 

~ 
;; 
;;; 
o 
~ 

• o 
< 
c • o : 
~ 
~ 

235 
turno, do Projeto de Lei n• 1.279/2000; requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão; aprovação - Chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda à 
Constituição - 3" Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley 

Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto- Cabo Morais- Carlos Pimenta- Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto- Hely Tarqoinio - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente {Deputado Wanderley Ávila) -As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase {Expediente) 

Ata 
-A Deputada Maria Olívia, 2"- Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

-O Deputado Wanderley A vila, 2•-secretário, nas funções de 1•-secretário, 
lê a seguinte correspondência: 

OF[CIOS 
Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.242/2001, da Comissão de 

~------------------------------~ 
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Do Sr. Jacson Campomizzi, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, 
informando, com relação ao Requerimento n• 1.819/2000, da Comissão de 
Educação, que o expediente foi encaminhado à Promotoria de Justiça de 
Fundações da Comarca de Patos de Minas. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
informando, com relação ao Requerimento n• 2.061/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, que o Sr. Jáder Ferreira de Aguiar foi beneficiado com 
livramento condicional. 

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Turismo, solicitando a indicação de 
representante desta Assembléia no Conselho Estadual de Turismo - CET. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça 
relativo ao Projeto de Lei n• 1.373/2001, que o expediente foi encaminhado à 
Secretaria da Casa Civil e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.373/2001.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça 
relativo ao Projeto de Lei n• 1.514/2001, que o expediente foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.514/2001.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça contido no Oficio n• 
1.133/99/SGM, comunicando que o assunto foi encaminhado à Secretaria de 
Assuntos Municipais. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 323/99.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, em 
atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira contido no 
Oficio n• 961/201/DLE, comunicando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria da Casa Civil. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.069/2000.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça contido no Oficio n• 
760/99/SGM, comunicando que o assunto foi encaminhado à Secretaria de 
Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 212/99.) 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, convidando para palestra e audiência pública e 
encaminhando relatórios financeiro e de atividades dessa Casa. 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor Substituto do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópias de 
planilhas que informam transferência de recursos para os Fundos Municipais 
de Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 
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Do Sr. Clair lenite Gobbo, Chefe de Gabinete da Casa Civil da 

Presidência da República, informando que foi encaminhada ao Ministério da 
Integração Nacional cópia do Oficio n• 789/2001/DLE. 

Da Sra. Maria do Socorro Sousa Vianna Pereira, Superintendente da 
Superintendência Central de Administração de Transportes, Imóveis e 
Serviços, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça contido no 
Oficio n• 1.37712001/SGM, comunicando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.588/2001.) 

Da Sra. Maria do Socorro Sousa Vianna Pereira, Superintendente da 
Superintendência Central de Administração de Transportes, Imóveis e 
Serviços, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça contido no 
Oficio n• 1.37812001/SGM, comunicando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.591/2001.) 

Dos Srs. César Antônio Cossi e Evandro Manoel Senra Delgado, 
respectivamente Procurador e Promotor de Justiça, em atenção ao 
Requerimento n• 1.028/99, da Comissão de Assuntos Municipais (apuração 
de denúncias sobre emissão de notas frias por Prefeituras Municipais), 
infonmando sobre as providências tomadas. 

Da Sra. Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete do Secretário da 
Educação, em atenção ao Requerimento n• 2.087/2001, da Comissão de 
Educação, encaminhando manifestação sobre o Substitutivo n• 1 ao errado 
requerimento.(- Anexe-se ao Requerimento n• 2.087/2001.) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de 
recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Edson Pereira Ramos, Diretor de Secretaria da 18" Vara da Seção 
Judiciária de Minas Gerais em exercfcio, encaminhando sentença do Juiz 
Federal Substituto da 18" Vara a respeito de mandado de segurança 
impetrado pela ASLEMG contra ato do Delegado da Receita Federal em Belo 
Horizonte e outros. 

De Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar de 
Minas Gerais, sugerindo a realização de uma reunião especial em 
comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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



. 

238 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 58/2001 

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

o seguinte artigo: 
"Art ..... - Ao detentor de função pública da administração direta, autárquica 

e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas admitido por prazo determinado será assegurado, no ato de sua 
dispensa, indenização por ano de serviço prestado ao Estado, 
correspondente a 200% (duzentos por cento) do seu vencimento mensal. 

§ 1° - O detentor de função pública indenizado na forma que dispõe o 
"caput" deste artigo não poderá ser reconduzido ao serviço público estadual 
no prazo de 12 meses contados da data da efetiva indenização, exceto por 
nomeação em concurso público.". 

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

Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva - Bené Guedes - Arlen Santiago - Cristiano Canêdo -

Pastor George - Cabo Morais - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Carlos Pimenta 
- Agostinho Silveira - Fábio Avelar - Luiz Menezes - Glycon Terra Pinto -
Adelino de Carvalho- Rogério Correia - Pinduca Ferreira - Eduardo Brandão-
Jorge Eduardo de Oliveira - Sargento Rodrigues - Márcio Kangussu - João 
Batista de Oliveira - Elaine Matozinhos - Marcelo Gonçalves - Geraldo 
Rezende - Bilac Pinto - Edson Rezende. 

Justificação: Pretende a presente proposição inserir na Carta mineira 
dispositivo que busca fazer justiça àqueles servidores que atuam por longos 
anos no Estado, admitidos por meio de contrato administrativo por tempo 
determinado, a quem não são asseguradas garantias mínimas. 

Notadamente neste momento em que o Governo Estadual promove 
concurso para a área de educação, em que são ofertadas mais de 50 mil 
vagas, atualmente ocupadas por servidores designados mediante contrato 
por tempo determinado, é inadiável a criação de mecanismo legal que 
assegure àqueles designados que não venham a ser efetivados por concurso 
justa indenização pelo tempo de serviço prestado com denodo e 
exclusividade ao Estado de Minas Gerais. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
proposta de emenda à Constituição. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 1.663/2001 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de blindagem nas 
viaturas e nos Postos de Observação e Vigilância - POV - da Policia Militar 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- As viaturas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais destinadas 

ao policiamento ostensivo, especialmente em áreas que reconhecidamente 
apresentam elevados lndices de criminalidade, serão equipadas com sistema 
de blindagem para segurança ballstica. 

Parágrafo único- O sistema previsto neste artigo abrangerá a blindagem de 
vidros, teto, portas, colunas, pedais, caixas de rodas, compartimento do 
motor, piso, tanque de combustível e pneus. 

Art. 2°- O disposto no art.1° será implementado gradativamente, exigindo-
se que, em pelo menos 10% das licitações a serem realizadas pelo Estado 
para a aquisição de viaturas destinadas ao policiamento ostensivo, se 
obedeça ao disposto no art. 1°. 

Art. 3° - Os Postos de Observação e Vigilância - POV - da Polícia Militar a 
serem instalados nas vias públicas a partir da data de publicação desta lei 
contarão com sistema de blindagem ballstica, incluindo-se portas e vidros. 

Parágrafo único - Os Postos já instalados serão adaptados, conforme 
planejamento e prioridades a serem definidos pelo Comando da Polícia 
Militar, no prazo de um ano contado a partir da data de vigência desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2001. 
Cabo Morais 
Justificação: Oferecer condições dignas para o pleno exerc1c1o dos 

elevados encargos atribuídos aos policiais militares no combate à violência e 
à criminalidade constitui obrigação do Estado. 

Presenciamos, na atualidade, uma realidade trágica. Os criminosos estão 
se armando de forma cada vez mais aprimorada, ao mesmo tempo que sao 
atribuídos aos nossos policiais equipamentos ultrapassados, de reduzido 
poder de fogo. 

A Policia Militar já nao pode conviver com tao desigual realidade. 
Nesse sentido, a vertente iniciativa preconiza a instalaçao, pelo poder 

público, de sistema de blindagem para segurança balística em todas as 
viaturas da Polícia Militar do Estado destinadas à atuaçao efetiva no combate 
à criminalidade e à violência. 

O mercado de blindagem de veículos no Brasil, por causa dos seqoestros e 
dos assaltos nas ruas, desenvolveu-se desmedidamente nos últimos anos. 
As empresas nacionais possuem qualidade de serviços compatível com as 
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Com policiais motivados e equipados de forma adequada, certamente a 
criminalidade será reduzida em nosso Estado. 

Apenas por meio de iniciativas como a presente, será possível prover à 
população segurança pública de qualidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.664/2001 
Dá denominação de Prol. João Alberto da Silva Castro ao CESEC de 

Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Prol. João Alberto da Silva Castro o Centro 

Estadual de Estudos Continuados - CESEC -, localizado no Município de 
Pouso Alegre. 

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 agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A homenagem que se pretende fazer por meio desta 

proposição, além de atender ao comando legal, justifica-se pelos relevantes 
serviços que o Prol. João Alberto da Silva Castro prestou à educação na 
cidade de Pouso Alegre. 

Com destacada atuação em diversos estabelecimentos de ensino naquela 
cidade, o Prol. João Alberto concluiu sua brilhante carreira de educador na 
Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira. 

Além do seu empenho em favor da educação, o educador João Alberto foi 
um dos pioneiros do escotismo em Pouso Alegre, contribuindo decisivamente 
para a implantação do movimento na cidade, invocando os caros valores de 
Baden Powell para auxiliar na formação de gerações inteiras do Sul de 
Minas. 

O seu desejo de cooperar na formação do próximo repercutiu em sua 
descendência, destacando-se hoje o trabalho que desenvolvem as suas 
filhas Marise e Marlene de Castro, respectivamente, Diretora Escolar e 
Supervisara Pedagógica. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta nossa 
proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N• 1.665/2001 
Autoriza reversão do imóvel que menciona ao Município de Pequi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1•- Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no§ 1° ao Município 
de Pequi. 

§ 1 • - O imóvel aludido no "caput" deste artigo é formado por uma área de 
10.000,00m' (dez mil metros quadrados) no local denominado Pindahibas, na 
cidade de Pequi, confrontando com Manoel Gonçalves dos Reis. 

§ 2°- A transcrição referente ao imóvel descrito no § 1• é a de n• 28.679, 
fls. 32, livro 3-AG, no Serviço Registra! de Pará de Minas, o qual foi havido 
pelo Estado de Minas Gerais, por doação, em 4 de maio de 1956, tendo 
como doador o Município de Pequi, com vistas à construção de prédio 
escolar tipo padrão. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O Estado de Minas Gerais, à época governado pelo saudoso 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, recebeu em 4/5/56, doação do Municipio de 
Pequi, do imóvel objeto do projeto de lei. 

Consigna a escritura lavrada no Cartório de Notas da cidade de Pequi, no 
livro 34, às fls. 51 a 53, que a doação se destinou à edificação de prédio 
escolar. 

Ainda pesquisando o instrumento público, verifica-se que a lei municipal 
autorizativa do ato foi a de n•1o7, de abril de 1956. 

O texto legal, transcrito na escrttura, noticia já em seu art. 1° que o imóvel 
foi adquirido pela Prefeitura com o propósito de ser doado ao Estado. Ou 
seja, foram utilizados recursos públicos municipais para a aquisição. Já no 
art. 3°, o mencionado diploma municipal estatui a autorização para doação ao 
Estado para que este edifique prédio escolar. 

O rememorar histórico é importante para não só nos darmos conta de como 
o imóvel chegou ao patrimônio do poder estadual, como também para 
conhecermos a finalidade com que ele foi transferido ao Estado. 

Com os anos, não só já se foi o nosso saudoso estadista JK, como também 
as atribuições migraram do Estado para o municipio. Essa migração está 
presente na municipalização do ensino e na assunção pelo municlpio de 
numerosas tarefas . 

Necessita o Município de Pequi do imóvel para edificar quadra 
poliesportiva, que será utilizada nas funções da educação. Por outro lado, o 
Estado já não necessita do imóvel, fato que o torna sem destino . 

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.666/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município de 

lbirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o 

imóvel constituído por 550.550m2 (quinhentos e cinquenta mil quinhentos e 
cinqUenta metros quadrados) no local denominado Barreirinho, em lbirité, que 
tem procedência registra I à matricula 37.691, livro 2, do Registro de Imóveis 
da Comarca de Betim. 

Art. 2° - O imóvel descrito no art. 1 o destina-se: 
I - a área de 5.624,30m2 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro metros 

vírgula trinta metros quadrados) que confronta com a Rua Paraná, com a Rua 
França e com a Rua Bolívia, à edificação de unidade escolar; 

11- a área de 544.925,70m2 (quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos 
· e vinte e cinco metros vírgula setenta metros quadrados), à regularização de 

domfnio de posseiros. 
Art. 3° - O imóvel descrtto no art. 1 o reverterá ao patrimônio do Estado se, 

findos os prazos de três e de cinco anos, contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiverem sido dadas, respectivamente, as 
destinações previstas nos incisos I e li do art. 2°. 

Parágrafo único- O Município observará, no tocante à finalidade do inciso 11 
do art. 2°: 

a) que o posseiro seja carente; 
b) a posse mínima de dez anos; 
c) a inalienabilidade temporal de cinco anos. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de julho de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A extinta MinasCaixa adquiriu imóvel com 550.550m2 , no 

Municfpio de lbirité, com o propósito de regularizar assentamento residencial 
que abriga milhares de famílias (em torno de 20 mil pessoas). 

O tempo passou, a MinasCaixa deixou de existir, e o imóvel foi incorporado 
ao patrimônio do Estado, nos termos da Lei n° 13.429, de 30/12199, 
regulamentada pelo Decreto n°41.123, de 14/6/2000. 

O imóvel, na citada lei, ocupa o item 487 do anexo único. E a autorização 
para alienação já foi conferida ao Sr. Governador, nos termos do art. 11 da lei 
mencionada. 
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Na linha de regulamentação, o Decreto n• 41.123, de 14/6/2000, 

disciplinou o assunto, no art. 3°. 
O controle do imóvel está a cargo do Conselho de Supervisão, 

Administração e Alienação de Ativos, cuja Presidência é do Sr. Secretário de 
Estado da Fazenda. 

Concomitantemente ao estado legal do imóvel, existe o estado fático no 
imóvel, que abriga famílias carentes de intervenção do poder público, 
notadamente na área educacional, e que aguardam o objetivo inicial da 
aquisição do imóvel, que é o da regularização de domfnio. 

O tempo urge, e agravam-se as srruações sociais no local, demandando a 
presença do poder público e, para criar base de compromisso e raízes, que 
seja regularizada a posse. 

O projeto em tela colima que: 
a) possa haver no citado imóvel edificação de unidade escolar; 
b) a atribuição conferida ao Poder Executivo Estadual, de regularizar a 

posse, possa ser exercida pelo Poder Executivo Municipal. 
Atende-se pois ao princípio da eficiência e ao da unidade da administração 

pública. Pois que o Município, por estar mais próximo e sofrer mais rápida e 
em maior amplitude os impactos, tem maior agifidade e potencialidade para 
cumprimento da vontade legal. 

Em termos simplificados, este projeto vem resolver um problema social nas 
mãos do Estado, que reflete diretamente no Município, relativo a milhares de 
pessoas que moram no local. 

Do exposto surge o presente projeto de lei. 
O projeto reveste-se de interesse público e atende aos preceitos 

indispensáveis á validade do ato administrativo. 
Aguardo regular tramitação e aprovação. 
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.667/2001 
Cria a Área de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da 

Piedade e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de proteção ambiental, com a denominação de Area 

de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da Piedade, a área 
localizada nos Municfpios de Caeté e Sabará, compreendida pelas 
coordenadas geográficas constantes no Anexo I desta lei, excluídos os 
aglomerados urbanos. 

§ 1 • - O Poder Executivo promoverá no prazo de cento e oitenta dias a 
contar da data de publicação desta lei o levantamento pfanialtimétrico da área 
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total da APA Serra da Piedade e definirá, por meio de decreto, os limites 
geográficos da área de proteção ambiental de que trata este artigo. 

§ 2•- A APA da Serra da Piedade fica subdividida em: 
- Area de Proteção Integral; 
- Area de Mineração. 
Art. 2"- A Area de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da 

Piedade destina-se a: 
I - proteger o ecossistema da bacia do rio das Velhas, cuja recuperação 

contribuirá para a continuidade, quantidade e qualidade do abastecimento 
hídrico dos Municlpios de Caeté, e de Sabará e populações ribeirinhas, além 
de conservar suas características peculiares de importante refúgio de animais 
da fauna silvestre regional; 

11 - perpetuar a preservação de significativa área verde, montanhas e 
manchas de vegetação primitiva; 

111 - impedir ações de desmatamento e degradação ambiental, 
resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o 
aparecimento de pontos suscetíveis de erosão; 

IV- resguardar um patrimônio natural com características de elevado 
valor paisagístico e estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas 
circunvizinhas; 

V- proteger a flora endêmica: 
VI - preservar as nascentes, as matas ciliares e o solo. 
Art. 3"- Fica proibida na Area de Proteção Integral: 
I - a supressão total ou parcial de sua cobertura vegetal; 
11 - atividade que implicar corte de árvores, devastação da mata nativa, 

implosão de pedras, alteração ou remoção de elementos que compõem a 
paisagem local; 

111 - a realização de obras que importem ameaça ou equilíbrio ecológico ou 
que atentem contra os objetivos referidos no art. 2• desta lei. 

Parágrafo único - A não-observãncia do disposto neste artigo implica a 
imposição das penalidades previstas na legislação especifica, sem prejuízo 
das responsabiíizações civil e criminal do infrator. 

Art. 4° - O parcelamento e o uso do solo na área que compreende a APA 
da Serra da Piedade não poderá ser inferior a 5.000 m2

, com cobertura 
vegetal de 70% (setenta por cento). 

Art. s• - Os efluentes domésticos e industriais deverão ser lançados em 
fossas sépticas ou estações de tratamento construídas para esse fim, ficando 
terminantemente proibido o lançamento daqueles nos cursos d'água e nas 
proximidades de comprovado potencial hídrico. 

Art. 6° - Na implantação e no funcionamento da APA da Serra da Piedade, 
serão adotadas as seguintes medidas: 
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I - zoneamentos ecológico e econômico a ser efetivado através de 

diploma legal, com o respectivo sistema de gestão colegiada; 
11 - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos governamentais e 

não governamentais, para assegurar a proteção da zona de vida silvestre, o 
uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos 
ambientais; 

Art. 7° - Os zoneamentos ecológico e econômico ficarão a cargo da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que 
terá o prazo máximo de até seis meses após a publicação desta lei para a 
publicação de decreto contendo o zoneamento de toda a área da unidade de 
conservação. 

Parágrafo único - Os zoneamentos ecológico e econômico indicarão as 
atividades a serem encorajadas em dada zona e as que deverão ser 
limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável. 

Art. 8° - Fica criado o Conselho Estadual da APA - Serra da Piedade -, 
órgão deliberativo e consultivo da política de gestão da APA da Serra da 
Piedade. 

Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo tem a seguinte 
composição: 

I - um representante da Secretária de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; 

li -um representante da Prefeitura Municipal de Caeté; 
111 - um representante da Prefeitura Municipal de Sabará; 
IV - um representante da Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte; 
V - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais; 
VI - um representante da Câmara Municipal de Caeté; 
VIl -um representante da Câmara Municipal de Sabará; 
VIII - um representante da Federação das Associações Comunitárias de 

Caeté; 
IX - um representante da Federação das Associações Comunitárias de 

Sabará; 
X - um representante das Organizações Não Governamentais - ONGS -; 
XI -um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
XII -um representante da Policia Militar de Minas Gerais; 
XIII- um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM -; 
XIV- um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM -; 
XV- um representante do Instituto Estadual de Florestas- IEF. 
Art. 9° - Os membros do Conselho Estadual da APA da Serra da Piedade 

serão nomeados por ato do Governador do Estado, mediante proposta do 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para 
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um mandato de dois anos, renováveis por igual período. 

§ 1° -A Presidência do Conselho Estadual da APA da Serra da Piedade, 
será exercida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 

§ 2° - O exercício da função de Conselheiro é considerado de alta 
relevãncia, não cabendo aos seus integrantes remuneração de qualquer 
natureza. 

§ 3°- As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho Estadual da 
APA da Serra da Piedade correrão á conta de dotação orçamentária da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 1 O - Além das proibições, das restrições de uso e das demais 
limitações para a APA- Serra da Piedade previstas na Lei Federal n° 6.902, 
de 27 de abril de 1981, o decreto que aprovar os zoneamentos ecológico e 
econômico, a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, estabelecerá outras medidas que assegurem o 
manejo adequado para a APA. 

Art. 11 - Para atingir os objetivos previstos nesta lei e para definir as 
atribuições e competências no controle de suas atividades, o Conselho 
Estadual da APA - Serra da Piedade poderá firmar convênios com órgãos e 
entidades públicas e privadas. 

Art. 12 -O Conselho poderá constituir Grupo de Assessoramento Técnico 
para implementação das atividades de zoneamento, administração e 
fiscalização da APA- Serra da Piedade. 

Art. 13 - A divulgação do disposto nesta lei, objetivando o esclarecimento 
das comunidades local e regional, deverá ser feita pelos órgãos públicos 
estaduais e municipais envolvidos. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Fábio A velar 

Anexo I 
APA Serra da Piedade -Coordenadas 

Proteção U.T.M. Meridiano Central45° W.G. 
Perimetro 

* - O quadro do anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
10.8.01. 

Obs.: Pico da Piedade/Marco Cruzeiro do Sul - Coordenadas: 
7807607,4540 N- 638633,0933 E 

Justificação: O projeto de lei que ora submetemos a esta augusta Casa 
para análise, discussão e votação, visa a criar a Área de Proteção Ambiental 
da Serra da Piedade- APA Serra da Piedade. 
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Patrimônio histórico, cultural e religioso, a serra da Piedade é de grande 

importância para a humanidade. De 1817 a 1820, os naturalistas alemães 
Spix e Martius, no Brasil, após difícil subida pelos tortuosos caminhos da 
serra, feita em 4 horas, se deslumbram com a vista magnffica, ao 
contemplarem a paisagem. 

Em 1818 o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, depois de dar muitas 
voltas, logra atingir o cume da serra a cavalo e encontra uma pequena 
plataforma, de onde avista a mais vasta paisagem que já apreciara durante 
suas andanças pela Província de Minas. Observador arguto, enfatiza os 
aspectos religiosos que se impunham, não obstante, a qualquer pessoa que 
ali se esforçasse para chegar. No alto da serra erguia-se uma capela, cuja 
data de construção está por volta de 1778. Ao lado da capela havia as 
moradas dos eremitas - homens leigos que ali viviam da caridade e da 
generosidade dos fiéis. 

Saint-Hilaire e os alemães Spix e Martius estiveram na serra de passagem. 
Décadas antes, um outro andarilho percorrera a mesma sucessão de 

montanhas e vales com um sentido diferente. 
Para Antônio da Silva Bracarena, a serra da Piedade não representou um 

lugar a mais, mas o ponto final de uma longa trajetória. 
Uma das primeiras atitudes fora trabalhar no sentido de facilitar o acesso . 

àquela serra agreste e cheia de obstáculos aos devotos que ali desejassem 
chegar. Depois, decide construir, no local, algo que estimulasse tal 
caminhada: uma capela, que seria um referencial para o andarilho - fosse 
penitente ou estivesse ansioso por um local adequado para orar e aproximar-
se das coisas divinas. Bracarena dedica sua vida ao local e ao estímulo às 
romarias. Sua tarefa foi árdua, mas, a partir de então, foi continuamente 
retomada por outras pessoas. Visitantes e ermitões tomaram para si o ideal 
de Bracarena, impedindo que o local fosse esquecido ou abandonado. 

A opinião geral atribula uma predileção da Senhora da Piedade pelo local. 
Pessoas extremamente religiosas e mlsticas passaram a manifestar um 
fascínio imenso pela serra. 

A serra da Piedade continua sendo um referencial religioso para milhares 
de pessoas que para ali se encaminham a cada ano. 

Criar e zonear a APA da Serra da Piedade é garantir para as futuras 
gerações subsídios e recursos naturais necessários a sua subsistência. 
Evitar que os grandes depredadores, mineradoras, fogo criminoso, o 
desmatamento e a caça ilegal destruam o pouco que ainda resta é dever de 
todos nós . 

Deve-se estudar, levantar e catalogar toda a sua flora, pois a serra, além 
de ser um grande jardim natural, é sem dúvida nenhuma uma grande 
farmácia natural, pois muitas são as espécies ali encontradas com 



248 
comprovada eficácia medicinal. 

É mister que se introduzam nessa região animais que hoje são 
considerados em extinção e que, comprovadamente, já habitaram suas 
encostas. 

O cinturão verde ainda existente no entorno da serra precisa ser 
preservado, para que toda a região, inclusive a Capital, tenha assegurada no 
futuro qualidade de vida. 

A característica física da região, determinada pela presença de recursos 
minerais de grande demanda, torna a atividade minerária de grande 
representatividade econômica, mas também de grande impacto ambiental. 
Assim, importantes jazimentos minerais estão inseridos na área abrangida 
pela APA Serra da Piedade, acarretando a atividade minerária voltada, 
principalmente, para a lavra do minério de ferro. 

A atividade minerária, quando empreendida sem a adoção de medidas de 
controle adequadas, pode ocasionar forte impacto ambiental. Quando as 
medidas de controle não são eficazes, os danos ambientais podem extrapolar 
os limites das concessões, ocasionando, por exemplo, a degradação da 
qualidade da água e do ar em áreas distantes dos complexos minerários. Por 
isso não é rara a ocorrência de conflitos entre a atividade minerária e outras 
formas de uso e ocupação do solo. 

Desse modo, para o melhor ordenamento das atividades econômicas a 
serem desenvolvidas na área da APA Serra da Piedade, são necessários 
diagnóstico especifico da atividade minerária empreendida na região e 
permanente fiscalização dos empreendimentos. 

A partir de 1959, após um longo período em que o local ficou sem um 
responsável que ali habitasse, o dominicano frei Rosário Joffily tornou-se 
reitor do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, período em que vários 
empreendimentos foram por ele implementados, destacando-se, entre outros, 
a construção da nova igreja. 

Pelas inovações que promoveu e que ainda estão por completar-se, frei 
Rosário se apresenta como mais um herdeiro de Bracarena no desafio de 
perpetuar a história sagrada da serra. 

Na atitude de Bracarena residia a pedra fundamental: a fundação foi 
retomada pelos que, como ele, se deixaram seduzir pela beleza e pelo 
mistério da serra, a ponto de lhe dedicarem anos de vida e de trabalho. 

Com tais considerações, a medida legislativa proposta busca proteger o 
ecossistema local, conservar suas características peculiares, impedir ações 
de desmatamento, degradação ambiental e implosão ou remoção de pedras, 
entre outras, pelo que, espero contar com o apoio de meus nobres pares á 
aprovação deste importante projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N• 2.430/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Elimar 
Jacob Salzer Rodrigues pelo lançamento da obra "Menopausa: Seja Bem-
Vinda e Bem Vivida!". (-A Comissão de Educação.) 

N• 2.431/2001, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à dilatação, de 5 para 20 anos, 
do prazo mínimo para a permanência obrigatória, no rio São Francisco, das 
embarcações da Companhia de Navegação do São Francisco- FRANAVE -, 
que serão colocadas à venda em 11/9/2001, no Município de Pirapora. 

N• 2.432/2001, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização com vistas à 
dilatação, de 5 para 20 anos, do prazo mínimo para a permanência 
obrigatória, no rio São Francisco, das embarcações da Companhia de 
Navegação do São Francisco - FRANAVE -, que serão colocadas à venda 
em 11/9/2001, no Município de Pirapora. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

N° 2.433/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja pavimentado o 
trecho da BR-116 que liga os Municípios de ltaipé e Novo Cruzeiro. 

N• 2.434/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja pavimentada a 
estrada que figa a BR-116 ao Município de ltaipé. 

Do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja realizado nesta Casa ciclo 
de debates para discutir com a sociedade a divida social da Furnas Centrais 
Elétricas S.A. para com os municípios que integram a área da represa. (- A 
Mesa da Assembléia.) 

Da Deputada Elbe Brandão e outros, solicitando seja constituída comissão 
especial para proceder a estudos relativos ao potencial energético alternativo 
no Estado, direcionados às pollticas públicas de investimentos. (- A 
Comissão de Meio Ambiente.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Transporte (2) . 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Transporte e de Meio Ambiente e dos Deputados Miguel Martini e Sebastião 
Navarro Vieira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 

~------------------------------_J 
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O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, meus senhores e minhas 
senhoras, dirijo-me a esta Casa pedindo a atenção especial dos meus 
ilustres pares para duas situações que vêm inquietando um grande número 
de servidores do Estado. 

A primeira, diz respeito aos ex-funcionários da MinasCaixa. 
Depois da acolhida do nosso Governador ao acordo que permitiu o 

restabelecimento das vantagens pessoais, e faltando muito pouco para a 
conclusão das providências necessárias á efetivação do pagamento dessas 
vantagens, os trabalhos vêm sofrendo solução de continuidade no âmbito da 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. 

Conhecemos o esforço realizado pelo ex-Secretário Dr. Frederico Penido, 
já tive oportunidade de tornar público o meu agradecimento pelo seu 
empenho na solução dessa questão, e sei também que o Secretário Mauro 
Santos Ferreira é igualmente sensível á angústia dos servidores da extinta 
MinasCaixa, ansiosos pela recuperação da vantagem, alguns até em 
situação financeira aflitiva. 

Estou certo da boa vontade e da competência dos servidores da Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração e acredito que todos, e em especial a 
Sra. Geralda Afonso, que acompanha mais de perto todos os trâmites, estão 
oferecendo o melhor dos seus esforços para que o trabalho do novo 
Secretário possa transcorrer sem percalço. 

Faltam apenas alguns casos a serem resolvidos. É pouco, diante do muito 
que já foi feito, mas, sem a compreensão e a cooperação da Secretaria, vão-
se prolongar ainda mais o sofrimento e a apreensão dos ex-funcionários da 
MinasCaixa. 

Estou manifestando hoje, por ofício, essa preocupação ao Secretário 
Mauro Santos e faço o mesmo agora, nesta tribuna, contando com o apoio de 
todos, para que a finalização desse importante trabalho venha a ocorrer sem 
contratempos. 

Além do mais, o Decreto n° 41.604, do Sr. Governador, não deixa dúvidas 
quando atribui à SERHA a formalização do acordo a que se refere a Lei n° 
13.694, promulgada por esta Casa. 

A segunda, e igualmente relevante situação, refere-se a uma determinação 
emanada de representante do grupo de trabalho. Diligências do Tribunal de 
Contas, da Superintendência Central de Pessoal da Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração. 

Estão sendo anuladas aposentadorias proporcionais concedidas há vários 
anos a funcionários lotados na Secretaria da Educação, e estes estão sendo 
convocados a voltar ao trabalho. 

O transtorno tem sido muito grande, muitos desses aposentados passaram 
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a residir noutros Estados, alguns assumiram outras atividades, outros já 
estão desatualizados em relação ao exerclcio do magistério, todos sem 
motivação para retomar ás salas de aula. 

Todas essas pessoas estão revoltadas pelo desrespeito ao direito 
adquirido, decorrente de ato jurídico perfeito e acabado, publicado no órgão 
oficial e decorrido o prazo em que ainda seria pertinente alguma contestação 
quanto á legalidade da aposentadoria. 

A alegação para essas anulações é de que as normas constitucionais para 
a contagem de tempo (art. 285 da Constituição Estadual) foram modificadas 
pela Emenda á Constituição n• 3, de 22/5/92, e que a anulação das 
aposentadorias estaria sendo feita em cumprimento de determinação do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Ora, se a aposentadoria foi deferida e publicada com fundamento na 
legislação vigente na época, não há que ser revista a cada modificação que a 
lei venha a sofrer. A prevalecer tal entendimento, restaria inócuo o princípio 
constitucional do direito adquirido e da garantia do ato jurldico perfeito e 
acabado. 

Ao que conta, a determinação não estaria partindo do Tribunal de Contas 
do Estado. Pelo menos, num dos processos que tive a oportunidade de 
analisar, o Tribunal de Contas do Estado converteu o expediente em 
diligência para revisão da aposentadoria, e o já referido grupo de trabalho, 
por simples despacho, sem remeter a informação respectiva ao Tribunal, 
mandou que a aposentada retornasse ao exercício do cargo. 

É preciso esclarecer que a Emenda á Constituição n• 3 é de 1992, e o ato 
de afastamento e a aposentadoria - de que estamos falando - foi concedida 
em 11 de julho de 1997, à vista das necessárias declarações sobre contagem 
do tempo de serviço. Somente agora, em julho de 2001, é que o Tribunal de 
Contas converteu em diligência o processo de aposentadoria. 

É necessário lembrar também que, nos termos do art. 76 da Constituição 
Estadual, o controle externo dos atos do Poder Executivo compete a esta 
Assembléia, com o auxilio do Tribunal de Contas, inclusive no tocante á 
legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. 

O que não se pode admitir é que a situação dos servidores públicos, ainda 
que definida por decisão da autoridade competente, fique á mercê de 
despachos não fundamentados de chefes de setor, que não podem revogar 
ato do Secretário, assinado pelo Governador. 

São muitos os servidores atingidos pela absurda revogação que se 
pretende fazer . 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Doutor 
Viana, quero, como ex-funcionária da MinasCaixa, deixar registrado o nosso 
voto de louvor ao pronunciamento de V. Exa. e, mais do que isso, a todo o 
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Em 1970, quem trabalhava naquela instituição estava com a vida acertada. 
Tínhamos, na época, participações nos lucros, licença-maternidade maior do 
que os funcionários comuns; enfim, tínhamos uma vida digna, tínhamos 
condições de sobreviver com dignidade. Além disso, participávamos de um 
grande serviço de assistência médica, o SASSE: Serviço de Assistência 
Social aos Economiários. 

Lamentavelmente, Doutor Viana, depois que se extinguiu a MinasCaixa, os 
companheiros que lá ficaram, hoje, estão em situação de absoluta penúria. 
Tenho amigos que eram gerentes e que, hoje, estão recebendo salários em 
tomo de R$700,00, R$800,00. É uma indignidade o que o Estado fez com 
esse pessoal que tanto trabalhou. As vezes, trabalhávamos noite adentro, 
porque, na nossa época, sequer existia computador. Era muito grande o 
volume de serviço. 

Hoje, quando o Governo de Minas e esta Casa, por meio do brilhante 
trabalho de V. Exa., buscam resgatar a dignidade salarial e funcional dos 
companheiros da MinasCaixa, em meu nome e em nome de PSB quero lhe 
dar parabéns e dizer que essa luta não é sua, nobre amigo e companheiro 
Doutor Viana, mas de cada parlamentar desta Casa e do Governo de Minas, 
para que, de uma vez por todas, resolva-se a situação dos ex-funcionários da 
MinasCaixa. Muito obrigada. 

O Deputado Doutor Viana - Completando a sua fala, Deputada Elaine 
Matozinhos, o salário é de R$700,00, mas com os descontos, com a questão 
da Previminas - com que também estamos preocupados e procurando uma 
solução -, terminam recebendo em torno de R$400,00. Mas o direito está 
sendo restabelecido, e estamos apenas pedindo a solução da burocracia, 
para que não se retarde ainda por um mês ou mais o recebimento que já está 
no contracheque da maioria absoluta dessas pessoas. Todos aqueles que 
ainda têm dúvida estão nos procurando e vamos, caso a caso, solucionando. 

Com relação à aposentadoria, que também é uma situação gravíssima, são 
muitos os servidores atingidos pela absurda revogação que se pretende 
fazer. São pessoas que já estruturaram sua vida na condição de aposentados 
e não podem ser responsabilizados nem penalizados se, por entendimento 
inadequado ou divergente, tiveram reconhecido um direito do qual devem 
continuar usufruindo. Se houve algum equívoco, a responsabilidade cabe 
exclusivamente a quem instruiu o processo que culminou com a concessão 
do beneffcio. Não há de ser agora, quase dez anos depois de aposentados, 
que esses servidores voltarão ao serviço público, por incompetência ou 
negligência que a eles não se pode atribuir. 

Estou apresentando, nesta data, proposta de emenda à Constituição 
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contendo limitação dos prazos para análise desses processos de 
aposentadoria pelo Tribunal de Contas, de modo a evitar que outros 
servidores venham a ser prejudicados com esse vai-e-vem no serviço 
público. O servidor que já ofereceu aos cidadãos anos de serviço dedicado, 
especialmente na educaçao, deve ser tratado com mais respeito. 

Peço aos meus pares o apoio e a solidariedade a esses aposentados, com 
a aprovação da proposta ora apresentada e requeiro ao Presidente da 
Comissão de Administração Pública que, no momento oportuno, solicite a 
presença do ilustre Presidente do Tribunal de Contas, cujos esclarecimentos 
técnicos em muito enriquecerão os nossos trabalhos. 

Recolherei agora as assinaturas dos meus pares para que se acrescentem 
parágrafos ao inciso VI do Art. 76 da Constituição do Estado: (Lê:) 

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova : 
Art. 1 • - O inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado fica acrescido dos 

seguintes parágrafos: 
Art. 76 - 4° - § 1° - Os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão 

encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de 90 dias de sua publicação. 
§ 2• - O Tribunal de Contas apreciará a legalidade dos atos de 

aposentadoria, reforma e pensao, no prazo de 180 dias, no máximo, após o 
recebimento. 

Art. 2• - Esta emenda à Constituição entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário". 
Esta é a proposta de emenda à Constituição para a qual pedirei agora a 

assinatura dos nobres companheiros e que estarei apresentando à Casa 
para, o mais breve possível, ser aprovada, de modo a não permitir que 
continue a acontecer que processos de pessoas aposentadas sejam 
encaminhados apenas 2 anos depois pela Secretaria de Recursos Humanos 
ao Tribunal de Contas, que, depois de 5 ou 6 anos, analisa-os e manda que 
essas pessoas voltem ao trabalho depois de 7 ou 8 anos de aposentadas, 
desrespeitando principalmente o direito já adquirido. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, visitantes, na qualidade de Secretário-Geral do PMDB 
de Minas, farei comentários sobre o trabalho que o partido está 
desenvolvendo em nosso Estado. É um trabalho galgado especialmente na 
remodelação, na oxigenação dos nossos diversos diretórios municipais . 
Recentemente, dentro do que estabelece a lei, ocupamos o horário eleitoral 
gratuito, mostrando o trabalho desenvolvido. Muito embora diga respeito 
apenas aos peemedebistas - mas, se o PMDB apresenta candidato, é 
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discutido pelos outros partidos, e se não o faz, também é discutido -, é 
importante levarmos ao conhecimento do público aquilo que o nosso partido 
está desenvolvendo em Minas. Mais do que isso: a proposta que apresenta à 
Nação. 

Temos uma convenção marcada para o dia 9 de setembro, quando os 
peemedebistas de todo o Brasil irão proceder a diversas transformações no 
diretório nacional. Esse momento é muito importante para os mineiros, 
porque pretendemos colocar à frente do partido o nosso companheiro, o 
Governador Itamar Franco. Existe uma grande expectativa sobre a 
possibilidade de Minas dar a resposta que o Brasil está procurando, a 
solução que o País tem buscado, ou seja, ter à sua frente um nacionalista, 
um homem de bem que promova as mudanças necessárias, a fim de que 
tenhamos um Brasil melhor, mais justo, mais trabalhador, extirpando de vez 
as grandes dificuldades por que passa a Nação. Por exemplo, o desemprego. 
Como tenho comentado, é impressionante a quantidade de pessoas que 
recebemos diariamente em nossos gabinetes à procura de um emprego, uma 

. colocação. As dificuldades são enormes, sendo que o desemprego é o 
substrato maior dessa política perversa do Governo Federal, que não 
privilegia as classes menos favorecidas. 

É nesse cenário que o PMDB traz à população brasileira uma palavra de fé, 
de esperança e, acima de tudo, um projeto polftico, viável, acessível. Nós, os 
peemedebistas de Minas, renovamos o nosso diretório regional e estamos 
trabalhando com afinco para organizar o partido, estabelecendo as alianças 
necessárias para que Minas, novamente, possa ficar à frente dos destinos da 
Nação. 

Na qualidade de membro do diretório, de companheiro da Bancada do 
PMDB, presto à sociedade mineira, por meio dos Deputados, da TV 
Assembléia, informações sobre o trabalho que estamos desenvolvendo em 
todo o Brasil. Conclamamos todos os companheiros para que, no dia 9 de 
setembro, em Brasília, num cenário diferente, possamos renovar o nosso 
diretório regional e viabilizar a candidatura do companheiro Itamar Franco à 
Presidência da República. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

que nos assiste pela TV Assembléia, imprensa, retornamos hoje a esta 
tribuna para, novamente, tratar das questões de segurança pública. O jornal 
"Folha de S. Paulo" do dia 8 de agosto traz o seguinte: "Governo força a 
integração das policias". Tivemos a felicidade de, desde o primeiro momento 
em que chegamos a esta Casa, tratar desse assunto, tendo de colocar o 
dedo na ferida. Sabemos da resistência que o Comando da Policia Militar tem 



z 
õ 

• . • • ; 
;; 
• ~ 

255 
em relação a essa medida. Apresentamos a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 33, que pretende subordinar Polícia Civil e Policia Militar ao 
Secretário da Segurança Pública. Temos hoje um modelo de polícia que é 
um modelo falido. Não se trata do cidadão que está servindo, porque ele o 
faz com muito amor e dedicação e vem atendendo bem dentro daquilo que 
está disponível para o servidor da segurança pública, tanto da Polícia Civil 
quanto da Policia Militar. 

Costumo dar alguns exemplos de como o nosso aparelho policial é falho: O 
cidadão que tem o seu veículo furtado disca 190. Ele é entrevistado por um 
policial militar, que toma todos os seus dados e, no final dessa entrevista, diz 
para o cidadão ir à Polícia Civil e também fazer a queixa lá. Mas, graças a 
Deus, isso está sendo corrigido pelo Projeto de Lei n° 1.235, de nossa 
iniciativa, que trata da integração e do acesso comum às informações e aos 
arquivos criminais que têm as duas policias, que até então não era 
disponibilizado e acessado de forma comum. Ou seja, o policial militar que 
estava na rua fazendo patrulhamento, quando deparava com um indivíduo 
foragido da justiça, não tinha como identificá-lo, saber que era um foragido, 
porque esses dados estão nas mãos da Policia Civil, que não os fornecia à 
Policia Militar. Esse projeto de lei foi aprovado em 2° turno, sancionado pelo 
Governador no dia 28 de julho e transformado na Lei n° 13.968. Compete às 
Policias Civil e Militar, num prazo máximo de 120 dias, determinar que o 
programa seja acessado de forma comum. Assim teremos um alcance social, 
um atendimento melhor, porque as informações serão compartilhadas de 
forma integrada. Certamente isso será um grande instrumento facilitador no 
combate ao crime, reduzindo o índice de criminalidade do nosso Estado. O 
Governo Federal, nessa data, dentro da medida provisória, publica alguns 
pontos que certamente irão contribuir, determinando que um dos fatores para 
os Estados receberem parte de sua verba do Fundo Nacional de Segurança 
Pública é a integração das duas policias. Ou seja, as Policias Civil e Militar 
terão de estar subordinadas ao mesmo Secretário da Segurança Pública. 
Aqui, em Minas Gerais, com todo o respeito que temos pelo Delegado de 
Policia, Dr. Márcio Domingos, entendemos que ele não é o Secretário da 
Segurança Pública, e sim o Secretário de Polícia Civil. Para ser Secretário da 
Segurança Pública, teria de estar chefiando tanto a Polícia Civil quanto a 
Policia Militar. E ainda temos esse modelo falido, porque é uma polícia que 
não se assenta na mesma mesa para discutir segurança pública. É uma 
policia que não troca informações uma com a outra. São duas polícias, com 
duas academias, duas centrais, dois orçamentos, tudo excessivamente 
autônomo e separado, fazendo com que haja um enorme prejulzo no 
combate à criminalidade. E o prejulzo é, certamente, para o povo, que não 
tem policia de mãos dadas uma com a outra, que não tem uma polícia que 



discuta como planejar e executar as ações de combate ao crime de forma 
conjunta, o que é necessário. 
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Além de termos tido a felicidade de aprovar o Projeto de Lei n• 1.235, 
transformado na Lei n• 13.968, apresentamos a Emenda à Constituição n• 
33, que foi também subscrita por vários parlamentares desta Casa, em 
especial pelos Deputados Cabo Morais, Elaine Matozinhos e João Paulo. 
Gostaria de, encarecidamente, solicitar ao Presidente desta Casa que 
coloque essa emenda na pauta, o mais rápido possível, para que este 
parlamento possa votar em 1 • e 2• turnos e aprová-la. 

Essa é uma questão óbvia. O Governo Federal baixou a medida provisória. 
Se não houver a integração das polícias como ponto primordial, ou seja, 
subordinação das Polícias Civil e Militar a um único Secretário da Segurança 
Pública, não haverá verba no Fundo Nacional de Segurança Pública. E os 
Estados e municípios estão atravessando, nesse ponto, uma deficiência 
enorme, por falta de investimento. Todos nós, Deputados, quando visitamos 
nossas bases, no interior, recebemos os clamores de Prefeitos, Vereadores, 
Presidentes de entidades e associações, do povo, pedindo destacamento, 
viatura, delegacia, reforma de quartel ou de delegacia. E está aí a Proposta 
de Emenda à Constituição n• 33, de nossa autoria, que vem corrigir e 
encaixar-se como uma luva nessa medida provisória. 

A medida provisória prevê o seguinte: "Integração das Polícias Civil e 
Militar. O Governo vai apresentar uma lista de medidas que os Governos 
Estaduais devem adotar dentro dos próximos 12 meses, para receber verbas 
do Fundo Nacional de Segurança Pública. Entre elas, estão: a) Comando 
único - as duas Polícias, Civil e Militar, estarão subordinadas a um único 
Secretário. b) Formação profissional - os policiais civis e militares terão 
módulo básico de treinamento compartilhado". Ou seja, poderemos ter curso 
de Detetive e de Soldado durando um ano. Nos seis primeiros meses, o 
currículo será igual (currículo básico), e, nos seis últimos meses, haverá 
especialização. Um deles vai se especializar em policiamento ostensivo, e o 
outro, em polícia de investigação. A letra "c" se refere à Central de Comando 
Integrado, que é tudo isso que falamos, desde que colocamos nossos pés 
neste Plenário, em 1°/2/99, porque esse é o caminho. Não podemos permitir 
isso. Se duas polícias não se assentam na mesma mesa, como podem fazer 
frente à segurança pública? Se o policial que está na rua, se o detetive não 
puder ter acesso à mesma central de polícia, com comunicação rápida e 
facilidade para obter informações, como podemos avançar no combate ao 
crime, que, cada vez mais, vem ganhando essa queda-de-braço contra 
nossos aparelhos policiais? 

Concedo aparte à nobre companheira Deputada Elaine Matozinhos, que 
também é uma das autoras da Emenda à Constituição n°33. 
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A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Sargento 

Rodrigues, neste momento importante em que V. Exa. faz seu 
pronunciamento, quero dizer que, desde o momento em que chegamos a 
esta Casa, que houve a oportunidade de se contar com três Deputados 
oriundos da segurança pública, pudemos trabalhar a questão do comando 
único. 

V. Exa. fala muito bem, e se esquece de colocar outras coisas, que são os 
próprios desentendimentos que existem entre a Policia Civil e a Militar, no 
momento em que estão no serviço operacional. Falo porque fui Delegada 
Operacional, estando à frente de delegacias por 21 anos, na nossa 
Secretaria da Segurança Pública. Lamentavelmente, não foram um ou dois 
casos, mas inúmeros desentendimentos entre policiais, sobretudo na hora do 
vamos ver, na hora de pegar o boi pelo chifre na rua, deixando os policiais e 
o próprio Delegado de Policia em situação constrangedora. 

Graças a Deus, apresentamos essa emenda e estamos vendo hoje que o 
próprio Governo Federal está tratando da questão da segurança pública. 
Muitas vezes mete os pés pelas mãos, dizendo que vai emprestar policial de 
outro Estado para combater greve. Queremos dizer que as policias não vão 
permitir que seu colega e irmão saia de outro Estado para vir aqui sufocar 
greve de policial. Se o policial tiver um salário digno, tiver condições de 
trabalho, tiver realmente como desenvolver suas funções para dar segurança 
pública, segurança própria e para sua famllia, não precisará fazer greve. 
Quando falamos em segurança, falamos em salário digno, em armamento 
digno, em ter algemas, porque sabemos que muitos nem têm. Ai, sim, vamos 
entender que o Governo está cumprindo seu papel, aliás, bem lembrado, no 
que se refere à questão do comando único, que para nós é fundamental. 
Embora saibamos que há resistência da Polícia Militar e do Governo de 
Minas, para nós e para a sociedade é fundamental. Não dá mais para haver 
no Estado de Minas duas políticas de segurança pública. 

Quero dizer também que, graças a Deus, o Presidente da República recuou 
na questão da guarda nacional. Era imposslvel ter uma guarda nacional bem-
paga que viesse aos Estados abafar as greves. O policial iria atrás do seu 
irmão policial para coibir uma greve porque ele é bem-pago. Tenho certeza 
de que não é do interesse de V. Exa., não é o meu, não é do Deputado Cabo 
Morais estar aqui incitando greve, mas é o nosso dever estar trabalhando a 
questão da segurança com a seriedade que ela merece, sem essas medidas 
paliativas que muitas vezes querem nos impor goela abaixo, sem dar aos 
nossos policiais o valor que eles realmente merecem. 

E ai volto a dizer que estávamos, desde o primeiro momento, no caminho 
certo, porque Polícia Militar e Polícia Civil em Minas Gerais têm que ter 
comando único, uma única política de segurança pública. Muito obrigada. 

~------------------------------_J 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço à nobre companheira. 

Gostaria de ressaltar o seguinte: o Governo Federal tem algumas medidas 
que são excelentes e, como disse antes, caem como uma luva para a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 33. Desde o inicio desta legislatura 
apresentamos tal emenda e vimos enfrentando resistência. 

É necessário esclarecer também ao Governo Fernando Henrique que 
essas medidas são muito boas, são excelentes, estão na direção certa, mas 
quando se fala que se vão proibir greve, e sindicalização e que vai haver 
punição severa, para que possamos excluir qualquer cidadão da Constituição 
Federal em seus direitos e garantias fundamentais previstos no art. s•, é 
necessário que haja uma contrapartida. Temos que ter um Fundo Nacional 
da Segurança Pública, um piso nacionalmente unificado para as duas 
policias, para os policiais estaduais do Brasil inteiro. Acima de tudo temos 
que ter data-base de reajuste. Na mesma Constituição Federal temos que ter 
um crime de responsabilidade dos Governadores que deixarem sua policia 
passando fome. Se a policia passar fome, a quem vai recorrer? 

Volto a repetir, o Comandante e o Secretário da Segurança Pública não 
estão à altura de insistir na questão salarial. Se o fiZerem com muita 
veemência, serão demitidos dos cargos, como sempre ocorreu. Proíbem a 
sindicalização, proíbem a greve, proíbem a filiação partidária, então quem vai 
ser interlocutor dessa classe? Temos que ter a contrapartida por parte do 
Governo Federal. Não aceito, enquanto parlamentar, enquanto 2°-Sargento 
da reserva, ser excluído da Constituição Federal, porque nenhum cidadão 
aceita. Para que haja essa exclusão, tem que haver uma contrapartida. 

Para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar claro que o Juiz de 
Direito pode fazer greve, como já anunciou várias vezes. O Juiz pode ter 
trabalhos alternativos como dar aula em faculdade, assim como o Promotor 
de Justiça. Pergunto: "O salário do Promotor e o do Juiz são a mesma coisa 
do que o de um Soldado ou o de um Detetive? Então, por que vamos alijar 
essas pessoas desse processo? Tem de haver uma reflexão. O estatuto da 
Policia Militar chegou a esta Casa, mas é necessário que o Governador 
Itamar Franco, por meio de seu Secretário, Dr. Márcio Domingues, uma 
pessoa séria que vem fazendo um bom trabalho, encaminhe a esta Casa a lei 
organica da Policia Civil. É hora de procedermos às reformas na estrutura do 
aparelho policial e de darmos à sociedade, ao servidor da segurança pública 
condições dignas de trabalho, como moradia, salários e garantias de suas 
prerrogativas. É preciso também dar à população uma qualidade à altura na 
prestação da segurança pública, procedendo, mais do que nunca, mais do 
que agora, à famosa integração que deve sair com a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 33, que tramita há mais de um ano nesta Casa. 
São essas as nossas considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelino de Carvalho. 
O Deputado Adelino de Carvalho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, pessoas presentes, venho a esta tribuna por um motivo muito 
justo. Estou apresentando a esta Casa um projeto para viabilizar o transporte 
alternativo, criando o táxi intermunicipal. Esse táxi seria representado por 
"vans", Kombis ou carros de passeio, com uma concessão dada pelo órgão 
competente, o DER. Ele tem como objetivo facilitar o transporte coletivo entre 
municípios e municipes, diante da aprovação popular na questão dos 
perueiros. Toda essa celeuma a respeito dos perueiros foi afogada pela 
legislação municipal, que ni!io permite a situaçi!io. O perueiro trouxe á 
população uma alternativa, vista com simpatia, segundo as pesquisas 
divulgadas pela imprensa. O usuário do transporte alternativo elogiou e 
aplaudiu a iniciativa, que gerou emprego e, ao mesmo tempo, beneficiou a 
população. A nosso ver, precisava ser alguma coisa organizada, ordenada. 
Tenho exemplos de pessoas que trabalhavam no transporte alternativo e que 
estavam desempregadas. Fizeram investimentos, realizaram um trabalho 
sério e conseguiram minimizar o problema da renda familiar, por meio do 
transporte alternativo. Esses si!io exemplos importantes que trazemos da 
camada mais humilde e, principalmente, daqueles que estavam 
desempregados e que utilizaram o transporte alternativo como uma forma de . 
ganhar o sustento honestamente. 

Está certo que o Município de Belo Horizonte, pela sua própria legislação 
pertinente, teve de extinguir o transporte alternativo, normatizando algumas 
concessões. Queremos que todos os municípios que fazem parte da Regii!io 
Metropolitana e têm clientela para o transporte altemativo tenham condições 
de implementá-lo. 

Esse projeto legaliza o transporte alternativo na Região Metropolitana e em 
todo o Estado de Minas Gerais entre municípios. (-Lê:) 

- O projeto de lei lido pelo Deputado Adelino de Carvalho, foi publicado na 
ediçi!io do dia 9/8/2001. 

Aproveito a oportunidade para enviar uma palavra especial àqueles que 
esti!io na esperança de esse projeto ser apresentado, àqueles que aguardam 
novamente uma oportunidade de trabalhar e prestar serviço, ganhando o pi!io 
honestamente - os nossos companheiros, os perueiros, os trabalhadores das 
"vans" e todos aqueles que utilizaram o transporte alternativo e o elogiaram, 
ganhando, inclusive, a preferência dos õnibus. Espero que esta Casa se 
sensibilize com o desemprego e com a oportunidade de oferecer emprego e 
trabalho àqueles que querem ganhar seu pão por meio do transporte 
altemativo, com a melhoria da qualidade de vida e o atendimento ao povo do 
nosso Estado. 

Apresentamos esse projeto para que seja aprovado, o que nos dá um 
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ganho muito grande politicamente para atender à expectativa daqueles 
que querem prestar serviço e também daqueles que querem o serviço que jà 
foi comprovadamente aprovado pela população. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.433 e 
2.434/2001, da Comissão de Transporte. Publique-se, para os fins do art. 104 
do Regimento Interno. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para Emitir Pareceres sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei 
Complementar n• 67, originada do Projeto de Lei Complementar n• 28/2000; 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.818, originada do Projeto de Lei 
n• 358/99; sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.838, originada do 
Projeto de Lei n• 1.511/2001; e sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 
14.840, originada do Projeto de Lei n• 1.431/2001. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado José Braga; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Cristiano 
Canêdo; e pelo PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente -
Deputado Rogério Correia. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Pareceres sobre o Veto Total á Proposição de Lei n• 14.819, originada do 
Projeto de Lei n• 531/99; e sobre o Veto Total á Proposição de Lei n• 14.835, 
originada do Projeto de Lei n• 1.208/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PSDB: 
efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Antônio Carlos 
Andrada; pelo PDT: efetivo - Deputado João Batista de Oliveira; suplente -
Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor George; 
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suplente - Deputado José Milton; e pelo PPB: efetivo - Deputado Gil 
Pereira; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. A Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição -de Lei n• 14.836, originada do 
Projeto de Lei n• 1.246/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Doutor Viana; 
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Amilcar Martins; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo PTB: efetivo -
Deputado Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PDT: 
efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado João Batista de 
Oliveira. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 57/2001. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado lvair Nogueira; 
pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Agostinho 
Patrús; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Rêmolo Aloise; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; 
suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PDT: efetivo - Deputado João 
Batista de Oliveira; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves. Designo. A 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 69" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.356/2001, do 
Deputado Eduardo Brandão; 2.372/2001, da Comissão Especial do BNDES, 
e 2.373/2001 e 2.383/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves; e de Meio 
Ambiente - aprovação, na 63" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 
2.358 e 2.359/2001, da Deputada Maria José Haueisen, e 2.394 e 
2.397/2001, da Comissão de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.); e 
pelo Deputado Miguel Martini - indicação do Deputado Amilcar Martins para 
Vice-Líder do PSDB (Ciente. Publique-se. Cópia à Area de Apoio às 
Comissões.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando 

sejam pedidas ao Diretor-Geral do DNER informações acerca dos recursos 
destinados ao recapeamento da BR-135, no trevo Curvelo-Montes Claros, e 
da BR-040, principalmente no trevo Curvelo-Três Marias. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se . 

Questão de Ordem 
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A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, verificando que não há 

número suficiente de Deputados no Plenário para as votações, solicito que 
encerre a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos 
Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja 

encaminhado pedido de informação ao Sr. Fernando Luiz Restum Pertusier, 
Chefe do Departamento de Distribuição Urbana e Rural da ELETROBRÁS, 
sobre o montante de recursos financeiros repassados à CEMIG nos últimos 
três anos, destinados ao Programa de Eletrificação Urbana e Rural. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 

para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a 
apreciação das demais matérias da pauta. 

Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 894/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que institui o Programa Estadual de Incentivo à 
Recuperação de Empresas sob Controle Gestionário dos Trabalhadores -
Pró-Autogestão. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A Comissão de Turismo 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 2, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Justiça. A 
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n• 2, apresentado pela Comissão de Turismo. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 
1, da Comissão de Justiça, e pela rejeição do Substitutivo n• 2, da Comissão 
de Turismo. Em votação, o Substitutivo n• 2. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Rejeitado. Em votação, o 
Substitutivo n• 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.). Aprovado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação nos termos do inciso 111 do art. 263 do Regimento Interno. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados. Votaram em branco 6 

Deputados. Há 9 Deputados nas comissões, perfazendo um total de 43 
Deputados. Está ratificada a aprovação do Substitutivo n• 1. Fica, portanto, 
aprovado, em 1" turno, o Projeto de Lei n• 894/2000 na forma do Substitutivo 
n• 1. A Comissão de Turismo. 

Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 909/2000, do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre a fabricação de medicamentos 
genéricos pela Fundação Ezequiel Dias. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Saúde opina por sua aprovação com as Emendas n•s 1 e 2, 
que apresenta, ao Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n• 1, da Comissão 
de Saúde, e pela rejeição da Emenda n• 2, apresentada pela Comissão de 
Saúde. Vem à Mesa requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei n• 909/2000. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao 

requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. É um projeto 
importante, com a oportunidade de termos, por parte da FUNED, a. 
elaboração dos medicamentos genéricos. Mas a proposta do Deputado retira 
50% do lucro da Loteria Mineira para que esses remédios possam ser 
produzidos na FUNED. É interessante a proposta do Deputado porque dá 
oportunidade para que a Assembléia Legislativa acompanhe como estão 
sendo direcionados os recursos do lucro da Loteria. A legislação determina 
que, do lucro da Loteria, 26% devem ser destinados ao Fundo de Assistência 
ao Menor, 23% para o Fundo de Assistência, de caráter social e assistência 
médica, 5% para o Fundo de Promoção Cultural, 24% para subvenção a 
entidades que tenham atividades idênticas às das que tratam os incisos 
anteriores e a pessoas jurfdicas, direito público privado, conforme disposto 
anualmente pela Assembléia Legislativa: 25% para a Fundação Hilton Rocha, 
3% para a Fundação Mário Pena. A informação que tenho é que os 18% que 
devem ser destinados para o esporte amador, há anos a Loteria Mineira não 
os destina. Estou aqui com uma listagem do que foi destinado pela Loteria 
Mineira no exerclcio 2000. São aproximadamente R$2.000.000,00 destinados 
a diversas entidades. Por isso, tive a oportunidade de, conversando com o 
autor do projeto, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, sugerir que a 
Assembléia Legislativa faça uma discussão ampla sobre a destinação desses 
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recursos. O lucro liquido de que temos conhecimento, da Loteria Mineira, 
no ano passado, foi de R$7.000.000,00. Neste ano, temos a informação de 
que o lucro é de R$6.500.000,00. Então, é importante que a Assembléia 
Legislativa conheça como estão sendo destinados esses recursos. Tenho a 
listagem de 63 entidades que receberam no ano 2000 os recursos da Loteria. 

Quero, portanto, encaminhar favoravelmente ao requerimento de 
adiamento de votação para que a Assembléia Legislativa tome conhecimento 
de como estão sendo destinados esses recursos e se estão sendo 
destinados realmente para o esporte especializado e para o futebol amador. 

Gostaria de solicitar aos Deputados que votem favoravelmente ao 
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que a Assembléia 
Legislativa convoque uma audiência pública e que a Loteria Mineira seja 
convocada, assim como essas fundações e a Secretaria de Estado de 
Esporte, para que possamos tomar conhecimento da destinação desses 
recursos. Encaminho favoravelmente à aprovação do requerimento. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, quero encaminhar 

favoravelmente ao requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por 
entender que a CPI da Saúde procurou aprofundar seus estudos e sua 
investigação sobre a FUNED. Um dado importante é que o maior aporte de 
recursos para a FUNED não promoveu uma produção maior de 
medicamentos. Contraditoriamente, nos anos de 1999 e 2000, maiores 
recursos chegaram à fábrica de medicamentos, mas não foram suficientes 
para produzir um volume maior de medicamentos, de acordo com o 
investimento. 

Sr. Presidente, acredito ser atitude de bom-senso aguardar o relatório da 
CPI, que deve estar pronto nos próximos 15 dias, e, a partir disso, fazer uma 
avaliação criteriosa. Há uma questão importante que a FUNED tem de nos 
responder: por que o órgão, apesar de contar com maiores recursos, não 
está produzindo mais medicamentos? 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro. 
O Deputado Antônio Genaro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi a 

palavra do Deputado João Leite. Elogio o projeto que está em discussão e 
apóio integralmente esse projeto de lei do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira. Mas uma coisa causou-me estranheza: o lucro anual da Loteria 
Mineira. Num ano, foram R$7.000.000,00; no outro, R$6.000.000,00. Isso 
está com mal cheiro, há alguma coisa estranha, porque ninguém acredita que 
uma loteria esportiva, num pafs em que o povo é viciado em jogo, viciado em 
jogar para tentar ficar bem de vida, só tenha R$6.000.000,00 ou 
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R$7.000.000,00 de lucro anual. Isso precisa ser visto mais de perto, 
porque, se dissessem que são R$6.000.000,00 ou R$7.000.000,00 de lucro 
no mês, faria sentido, mas acho que tem alguém escondendo leite, 
escondendo alguma coisa. Já que esta ê a Casa de debates e discussões, 
levanto esta questão para que possa ser verificada mais de perto e que os 
administradores da Loteria possam ser mais claros em relação a esses 
dados. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao 

adiamento dessa discussão, e, ao mesmo tempo, chamo atenção para o fato 
de que é cobrtr um santo para descobrir outro. A obra do Hospital Mário 
Pena, que tanto bem tem feito a todo o Estado de Minas Gerais, tem sua 
verba reduzida em 50% para se cobrir outro santo: produzir o genérico para 
distribuir. Não sei que critérios serão utilizados. Somos favoráveis ao 
adiamento da discussão, até mesmo para aprimorar esse processo. 

A segunda questão é que esta Casa precisa debruçar-se melhor sobre 
essa questão de como estão sendo distribuídos esses recursos. 

Só para o SERVAS são R$700.000,00. Quais os critérios utilizados para a 
distribuição desses recursos? Quem está sendo beneficiado com esses 
recursos? É necessário trazermos esses servidores, todos os que ocupam 
esses cargos da Loteria e do SERVAS, para termos clareza maior e 
mostrarmos para a sociedade se se justifica ou não estarmos empregando 
recursos desta ou daquela maneira. Cobrir um santo para descobrir o outro 
não vai ajudar muito. Podemos talvez tirar de outros recursos, mas 
preservando o que é do Mário Pena. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Depulados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 936/2000, da CPI do IPSM, 
que autoriza o IPSM a alienar bens. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n• 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 • 
tumo, o Projeto de Lei n• 936/2000 na forma do Substitutivo n• 1. A Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.069/2000, do Deputado 
Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o 
Município de Bonfim. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
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perderam o prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o 
Deputado Eduardo Brandão solicitou prazo regimental para emitir parecer. 
Com a palavra, o Deputado Eduardo Brandão para emitir seu parecer. 

O Deputado Eduardo Brandão- Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.069/2000 

Relatório 
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epígrafe visa 

autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o Municfpio de Bonfim. 
A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas ambas perderam o prazo 
regimental para emissão de seus pareceres. 

A requerimento do autor, foi o projeto incluído na ordem do dia, 
designando-se este relator para emitir parecer em Plenário. 

Fundamentação 
A iniciativa em tela vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo efetue a permuta de imóvel com o Município de 
Bonfim, atendendo ao disposto no art. 18 da Carta mineira e no art. 17 da Lei 

·Federal n• 8.666, de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos 
da administração pública no âmbito dos Poderes da União, do Estado, do 
Distrito Federal e dos municípios. 

Verificamos que o interesse público que envolve a operação se configura 
pelo fato de que a permuta possibilitará a transferência da Escola Estadual 
de Barreiras para um local mais adequado, objetivando a melhoria das 
condições de ensino e bem-estar da população estudantiL 

No que concerne ao aspecto financeiro advindo da aprovação do projeto, 
cumpre-nos ressaltar que a permuta em causa, como é caracterfstico dessa 
forma de transação, se fará após a avaliação dos imóveis, devendo os 
valores dos bens ser iguais. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre transferência de domínio 
de bens públicos, a matéria em questão não representa despesas para os 
cofres públicos nem acarreta repercussão na lei orçamentária, uma vez que 
não haverá diminuição do ativo imobilizado do Tesouro. 

Dessa forma, não encontramos óbice à aprovação da matéria. 
Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao parágrafo único do art. 

1° para evitar que o poder público estadual possa vir a ser lesado, caso os 
imóveis não possuam o mesmo valor venaL 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.069/2000, 

com a seguinte Emenda n• 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao parágrafo único do art. 1° a seguinte redação: 
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"Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo se fará sem 

forma para qualquer dos sujeitos contraentes, desde que ambos os imóveis 
possuam o mesmo valor venal.". 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Mais uma vez, vamos votar. Aqui não é 

reversão de imóvel, mas permuta. Mais uma vez, cobro da Mesa da 
Assembléia que solicite ao Governador do Estado informação sobre quais 
são os imóveis pertencentes ao Estado de Minas Gerais. Quero saber, 
primeiro, se o Estado tem conhecimento do seu patrimônio, quais são, qual a 
utilização e qual a destinação está sendo dada a todos esses imóveis. Todos 
os dias, votamos aqui permuta, reversão de imóvel, doação de imóvel e 
ficamos nos perguntando: quantos imóveis temos, quantos terrenos, quantos 
prédios, quanto o Estado tem. O mlnimo necessário que se exige que o 
Estado tenha é o conhecimento do seu patrimônio. Não temos essa 
informação. Então, vamos continuar solicitando todas essas informações até 
que as tenhamos, para poder votar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado antônio Genaro. 
O Deputado Antônio Genaro• - Sr. Presidente, se tivermos a absoluta 

convicção de que essa propriedade é para construir escola, hospital, acho 
que esta Casa deve ter a sensibilidade para facilitar esse tipo de permuta. 
Entretanto, como o Estado não tem condições - diria - de administrar as suas 
propriedades, um Estado que já está abandonado, um Estado que não tem 
condições de nos dizer, com detalhe, quais são os seus imóveis, penso que 
esta Casa deve ter cuidado; porém, uma vez convencidos de que essa 
permuta, realmente, é para a educação, para a saúde, não podemos impedi-
la, de forma alguma. Devemos tomar cuidado porque há muitas permutas 
sendo feitas por aí e praticamente somos passados para trás, porque não 
somos bem informados sobre esse imóveis. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - 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 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1. 069/2000 com a Emenda n° 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.255/2000, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a deficiente visual na 
rede de ensino do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Educação opina pela 

~--------------------~------------__J 
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 

turno, o Projeto de Lei n° 1.25512000 na forma do Substitutivo n° 1. A 
Comissão de Educação. 

Discussão, em 1°turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2000, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n° 6. 763, que consolida a Legislação Tributária do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Eduardo 
Brandão, que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 
1.27912000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Não há 

quórum para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas o há 
para a continuação dos trabalhos. 

3" Parte 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 3° Parte da reunião, destinada a 

comunicações e a oradores inscritos. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 
apresentada nesta reunião pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira -
falecimento do Sr. Júlio Maximino, em Poços de Caldas (Publique-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, ás 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.291/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epfgrafe dispõe 
sobre a isenção de pagamento de taxas para expedição de segunda via de 
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Publicada em 25/11/2000, a proposição foi encaminhada, para estudo 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentou. Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a autorizar o Estado a conceder isenção do 

pagamento de taxas para a expedição de segunda via de cédula de 
identidade e carteira de habilitação às pessoas que comprovarem que foram 
vitimas de furto ou roubo. 

Observa-se que está em vigor em nosso Estado a Lei n° 13.599, de 2000, a 
qual, em seu art. 1°, isenta do pagamento de taxa para a confecção de 
segunda via a pessoa idosa cujos documentos tenham sido roubados ou 
furtados. A concessão desse beneficio fica condicionada à apresentação de 
cópia da ocorrência policial, autenticada pela autoridade que a emitiu, 
contendo o registro dos documentos roubados ou furtados, e à requisição da 
segunda via do documento no prazo de 30 dias contados do registro policial 
do roubo ou do furto. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo n° 1, 
aprimorou a proposição, já que propôs alteração no texto do diploma legal 
retromencionado, que já trata de matéria semelhante, permitindo que todas 
as pessoas, e não somente os idosos; tenham direito à isenção do 
pagamento da taxa para a confecção da segunda via de documentos que 
tenham sido furtados ou roubados. 

Atualmente, deparamo-nos com o agravamento da criminalidade no 
Estado. Os cidadãos vitimas de crimes de furto e de roubo, além de todos os 
transtornos psicológicos sofridos, têm subtraldos seu dinheiro, seus objetos, 
títulos de crédito e documentos. 

Ao Estado, que tem se mostrado incapaz de coibir esses crimes de fomna 
eficaz, cabe, pelo menos, contribuir para que os prejuízos materiais das 
vitimas desses delitos sejam minimizados. 

Parece-nos, portanto, que a proposição se reveste de interesse público, 
pois propiciará aos cidadãos que tenham sido vitimas de roubo ou de furto 
obter a segunda via de seus documentos sem que tenham que desembolsar 
qualquer quantia a titulo de pagamento de taxa . 

Assim sendo, entendemos ser o projeto conveniente e oportuno. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.291/2000 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 

~------------------------------_J 
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Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Hely Tarqoinio- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.389/2001 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Pedro Pinduca, tem como 
objetivo instituir obrigatoriedade de contratação de apólice de seguro por 
parte de entidades públicas quando da realização de eventos e dar outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/2/2001, foi o projeto distribuído á 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 1 02, IV, "a", do 
Regimento lntemo, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer de 
mérito. 

Fundamentação 
Tendo em vista o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

especialmente no que concerne à competência do Estado para legislar 
acerca da matéria, compete a esta Comissão analisar o projeto no que diz 
respeito ao seu mérito e à sua conveniência não só para os consumidores, 
mas também para as entidades que promovem os eventos nele 
mencionados. Sob esses aspectos, entendemos que a proposição merece a 
nossa acolhida. 

Nos eventos de grande porte, não são poucas as ocorrências envolvendo 
tumultos que muitas vezes culminam em danos à integridade física das 
pessoas neles presentes. Muitas das vitimas nem sempre contam com a 
cobertura de uma apólice de seguro capaz de minimizar os impactos 
financeiros da recuperação. O poder público, mesmo diante do que dispõe o 
art. 37 da Constituição Federal, se omite em relação à assunção das 
responsabilidades de seus agentes no episódio. Por outro lado, as ações 
indenizatórias que às vezes chegam ao Poder Judiciário são onerosas e 
morosas e, quando transitam em julgado, submetem o crédito do lesado à 
inscrição no precatório. 

Diante, então, desse quadro em que o cidadão se torna vulnerável quando 
da ocorrência de algum acidente nesses eventos patrocinados por alguma 
entidade pública, entendemos que a medida sugerida no projeto atende ao 
interesse público; deve, pois, ser aprovada. Os padrões adotados no 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constnuição e Justiça, são salisfatórios e 
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devem ser mantidos. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto 

de Lei n° 1.389/2001 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente -Agostinho Patrús, relator- João Paulo -

Bené Guedes. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 324/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epfgrafe, do Deputado Bilac Pinto, tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Municfpio de Borda da Mata o imóvel 
que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, na fonma original, cabendo agora a 
esta Comissão apreciá-la já no 2° turno, atendo-se ao disposto no art. 102, 
Vil, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição é constituído de terrenos contlguos com 

área de 353m , havido por doação do próprio municfpio para construção da . 
cadeia pública, o que de fato ocorreu. Decorridos 38 anos, porém, a casa de 
detenção foi transferida, ficando o antigo prédio ao abandono, razão pela 
qual é reivindicado pelo atual Prefeito, para instalação de uma policlínica e 
um velório. 

A autorização legislativa sob comento vem atender ao disposto no art. 18 
da Constituição do Estado e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/96, que 
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e estabelece 
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública. 

Atende também ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 20/3/64, que 
estatui nonmas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balançcs da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal e, especificamente, no § 2° do seu art. 1 05, ao estabelecer que a 
movimentação do ativo penmanente do Tesouro, por meio de venda ou 
doação, far-se-á somente com autorização expllcita do Legislativo, dada em 
lei especial ou por meio de lei orçamentária, quando couber. 

Identificada a legislação que preside o negócio jurídico em causa, fica 
constatado que o projeto não encontra impedimento de natureza financeira e 
orçamentária nem representa despesas para os cofres públicos, embora haja 
diminuição do ativo imobilizado do Tesouro. 

No entanto, compete-nos apresentar emenda ao projeto, para especificar 
melhor o bem a ser doado, constituído, na verdade, de dois imóveis, bem 
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como a respectiva documentação. 

Na oportunidade, cumpre-nos esclarecer que tal emenda, mesmo sendo 
apresentada no 2° turno, prescinde do acordo de lideranças, por não se tratar 
de matéria nova. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 324/99, 

no 2° turno, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dé-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda 

da Mata os seguintes imóveis, lá situados: 
I -terreno com área de 176,50m• (cento e setenta e seis vírgula cinqüenta 

metros quadrados), na Rua Herculano Cobra esquina com Rua Almansor 
Doyle; 

11 -terreno com área de 176,50m• (cento e setenta e seis vírgula cinqüenta 
metros quadrados), na Rua Almansor Doyle esquina com Rua Nova. 

§ 1° - As escrituras dos terrenos descritos neste artigo foram registradas a 
fls. 24, sob o n° 11, no livro 3 de Transcrição das Transmissões do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Borda da Mata. 

§ 2° - O imóvel descrito neste artigo destina-se à instalaçao, no prazo de 
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, de uma 
policlínica e um velório.". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rogério Correia - João Pinto Ribeiro -

lvair Nogueira - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI ND 605/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do 
Monte o imóvel que especifica. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em tela não 
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarretando 
despesas para os cofres públicos nem causando impacto na lei orçamentária. 
Representa apenas uma diminuiçao no ativo permanente do tesouro, que, de 
certa forma, será amplamente compensada pelos beneficios que poderão 
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representar para a população do município agraciado com a doação. 

A autorização legislativa "in casu" vem atender ao disposto no § 2° do art. 
105 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, que a torna obrigatória ao 
se fazer movimentação dos valores do Tesouro através de venda ou doação 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos 
principies que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta 
relataria dar parecer favorável ao projeto que o formaliza. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 605/99 no 2° 

tu mo, na forma do vencido no 1 o tu mo. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rogério Correia -

João Pinto Ribeiro. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 605/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte 

o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo 

Antônio do Monte o imóvel constituído de um terreno com área de 9.856m2 

(nove mil oitocentos e cinqüenta e seis metros quadrados), situado nesse 
municlpio, registrado no livro 2-D, matricula n• 2.083, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Monte. 

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se à construção de 
quadras esportivas, creches, salão comunitário e área de lazer para a 
comunidade, além da edificação e posterior doação ao Estado de um local 
adequado à instalação da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEi N° 1.024/2000 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em apreço, autoria do Deputado Fábio Avelar, pretende 

disciplinar a aquisição de produto ou serviço por parte do consumidor, 
mediante pagamento em cheque . 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
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Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos elaborar a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva ccrrigir distorções do mercado no que 

concerne ao pagamento, em cheque, referente á aquisição de produto ou à 
ccntratação de serviço no mercado de ccnsumo. 

Conforme consta na fundamentação do projeto, o disciplinamento da 
matéria evitará abusos e discriminações atualmente existentes no 
recebimento de cheques por parte do comércio varejista. Desse modo as 
relações entre fornecedores e consumidores tornar-se-ão mais transparentes, 
evitando-se desagradáveis surpresas, que sempre ocorrem quando o 
consumidor já fez a escolha do produto ou do serviço e procura efetuar o 
pagamento ccrrespondente. 

O cheque, nos últimos anos, perdeu sua natureza de ordem de pagamento 
à vista, conforme definido pela lei especifica, sendo amplamente utilizado, no 
comércio, como instrumento que garante o pagamento da compra a prazo. 
Ao emiti-lo, o consumidor é sempre questionado, havendo, em muitos casos, 
a recusa do recebimento por tratar-se de ccnta nova, de estabelecimento 
bancário de outro Estado ou mesmo quando o valor do crédtto conferido ao 
ccnsumidor no ato da compra é significativo. 

Essas disposições devem ser publicadas, mediante a afixação de cartazes 
em locais visiveis, nas dependências do estabelecimento ccmercial, sob 
pena de se sujeitar o comerciante às sanções previstas no art. 2° da 
proposição. 

A matéria foi exaustivamente avaliada quando da tramitação do projeto, 
que foi aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado para 
corrigir pequenas imperfeições técnicas. 

Torna-se relevante a atuação desta Casa Legislativa na defesa do 
consumidor, exercendo a competência que lhe foi conferida pelas Cartas 
Federal e Estadual, motivo pelo qual somos favoráveis à aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.024/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho Patrús 

- João Paulo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.024/2000 
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Obriga os estabelecimentos comerc1a1s a afixarem em suas 
dependências os avisos que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

275 

Art. 1 • - Fica o estabelecimento comercial localizado no Estado obrigado a 
afixar, em suas dependências, em local visível para o consumidor, aviso que 
informe: 

I - a determinação do estabelecimento de não aceitar cheque como forma 
de pagamento, quando essa for a sua opção; 

11 - as condições impostas pelo estabelecimento para o recebimento de 
cheque, quando essas existirem. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o 
estabelecimento comercial a: 

I - notificação; 
11- multa no valor de 200 (duzentas) UFIRs, no caso de reincidência; 
111 - multa no valor de 400 (quatrocentas) UFIRs, no caso de mais de uma 

reincidência. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.105/2000 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispõe 

sobre a habilitação de estabelecimentos que produzem ou manipulem· 
alimentos destinados à venda no comércio, elaborados no Estado de Minas 
Gerais por produtores artesanais ou de agricultura familiar, filiados a uma 
associação ou a uma cooperativa. 

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n• 1, com a Emenda n• 1, a 
proposição retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, 
nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. 
Fundamentação 

O objetivo principal do projeto em análise é disciplinar a produção e a 
manipulação de alimentos provenientes do agroartesanato ou de agricultura 
familiar, visando a garantir a qualidade desses produtos e a segurança da 
saúde do consumidor. Para tanto, propõe-se uma série de medidas com a 
finalidade de incentivar o produtor artesanal de alimentos, por meio de suas 
associações ou cooperativas, e a regularizar sua situação perante o poder 
público. 

A proposição irá beneficiar o pequeno produtor, pois visa a fomentar a 
produção e incentivar a comercialização, além de possibilitar acesso aos 
empréstimos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e Econômico -

~------------------------------_J 
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FUNDESE - e do Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR 
Ademais, ao disciplinar a produção e manipulação de alimentos, irá contribuir 
para a saúde e segurança do cidadão. 

Assim, ratificamos o parecer exarado por esta Comissão quando da 
tramitação da matéria em 1° turno, uma vez que o projeto representa a 
possibilidade de garantir a qualidade do produto agroartesanal mineiro e 
trazer para a legalidade parte da economia informal do Estado. 

Apresentamos, contudo, ao final deste parecer, as Emenda n°s 1 e 2, com 
o objetivo de transformar em reais os valores das multas, originalmente 
expressos em UFIRs, e criar um mecanismo de correção monetária. Tais 
reparos se fazem necessários, uma vez que a UFIR foi extinta em novembro 
de 2000. 

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

1.105/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no § 4° do art. 13, a expressão "Unidades Fiscais de 

Referência- UFIRs", por "Reais". 
EMENDA N°2 

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo: 
"Art. 13- ...................................................... . 
§-Os valores das multas de que trata o § 4° deste artigo serão atualizados 

monetariamente, em periodicidade anual, de acordo com o lndice de Preços 
ao Consumidor - IPC - da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice oficial 
que vier a substituí-lo.". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Chico Rafael, relator- Jorge Eduardo 

de Oliveira - Sebastião Costa. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.105/2000 

Dispõe sobre a habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de 
agricultura familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de 
comercialização. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado assegurará ao produtor artesanal ou ao de agricultura 

familiar cujo estabelecimento esteja habilitado pelos órgãos de controle 
sanitário competentes o direito de produzir ou manipular alimentos para fins 
de comercialização, nos termos desta lei e de sua regulamentação. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se produtor artesanal 
ou de agricultura familiar a pessoa física que produza ou manipule alimentos 
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destinados à venda no comércio e seja filiada a cooperativa ou 
associação credenciada pelo órgão de controle sanitário competente e 
inclufda no Cadastro Estadual de Associações ou Cooperativas de 
Produtores Artesanais ou de Agricultura Familiar- CEPAF. 

Art. 2° - O certificado de habilitação para produzir ou manipular alimentos 
destinados à venda no comércio será concedido, por ato privativo dos órgãos 
de controle sanitário, ao estabelecimento de produtor artesanal ou de 
agricultura familiar. 

§ 1° - O certificado de habilitação poderá ser cancelado, suspenso ou 
declarado caduco, nos casos previstos nesta lei. 

§ 2• - A caducidade do certificado de habilitação será declarada quando o 
produtor artesanal ou de agricultura familiar deixar de promover, no prazo de 
sessenta dias, nova filiação a associação ou cooperativa, em decorrência do 
cancelamento do credenciamento e exclusão da associação ou cooperativa a 
que estava filiado do CEPAF. 

§ 3° - Os prazos de validade do certificado de habilitação serão 
estabelecidos na regulamentação desta lei. 

§ 4° - O registro de produto ou a sua dispensa obedecerão ao disposto na 
legislação vigente. 

Art. 3° - A associação ou cooperativa será inclufda no CEPAF mediante 
credenciamento concedido por ato privativo dos órgãos de controle sanitário. 

§ 1 • - O órgão de controle sanitário que efetuar o credenciamento é 
responsável pela inclusão da associação ou cooperativa no CEPAF. 

§ 2• - O prazo de validade do credenciamento será estabelecido na 
regulamentação desta lei. 

§ 3° - O cancelamento do credenciamento se dará nos casos previstos 
nesta lei. 

§ 4°- O cancelamento do credenciamento acarretará: 
I -a exclusão da cooperativa ou associação do CEPAF; 
11 - a suspensão da habilitação; 
111 - a interdição parcial ou total do produto de seus associados ou 

cooperados. 
§ s• - A interdição prevista no inciso 111 do § 4° deste artigo será 

determinada por ato fundamentado do órgão de controle sanitário 
competente, assegurados ao associado ou cooperado os recursos previstos 
nos incisos I a 111 do art. 21 desta lei. 

Art. 4°- São órgãos de controle sanitário: 
I - a Secretaria de Estado da Saúde; 
11- o Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -; 
111 -as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes; 
IV- os Serviços Municipais de Inspeção Sanitária. 
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Parágrafo único - Os órgãos de controle sanitário exercerão suas 

atividades e ações de forma coordenada e integrada, nos termos da 
regulamentação desta lei. 

Art. s• - São direitos do produtor artesanal ou de agricultura familiar 
habilitado: 

I - produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização; 
11 - receber orientação técnica e participar de cursos de capacitação 

oferecidos pelos órgãos e entidades estaduais e municipais de fomento por 
meio de projetos ou programas criados para a implementação do disposto 
nesta lei; 

111 - contrair empréstimos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e 
Econômico - FUNDESE - e do Fundo de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, este no caso de produtor de agricultura familiar; 

IV - receber tratamento simplificado quanto às obrigações administrativas, 
tributárias e creditícias, nos termos do art. 179 da Constituição da República; 

V - inscrever-se no Programa Micro Geraes, respeitados os limites de 
enquadramento nele estabelecidos; 

· VI - receber financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais - FAPEMIG -, para o desenvolvimento de atividade 
compatível com a área de atuação daquela entidade. 

Art. 6"- São obrigações do produtor artesanal ou de agricultura familiar: 
I - habilitar seu estabelecimento nos órgãos de controle sanitário 

competentes; 
11 - produzir alimentos seguros em conformidade com os regulamentos 

técnicos e com tecnologia avaliada e aprovada pelo órgão de controle 
sanitário competente; 

111 - promover ações corretivas imediatas sempre que forem detectadas 
falhas no processo produtivo ou no produto; 

IV- capacitar-se para produzir ou manipular alimentos; 
V - solicitar prévia autorização dos órgãos de controle sanitário 

competentes para alterar o processo de produção ou manipulação do 
alimento, modificar seu nome, seus componentes ou os elementos 
constantes no registro ou na dispensa do registro; 

VI - fornecer aos órgãos de controle sanitário os dados sobre os serviços, 
as matérias-primas e as substâncias utilizadas, os processos produtivos, as 
boas práticas de fabricação, os registros de controle de qualidade e sobre os 
produtos e subprodutos elaborados; 

VIl - colaborar com os órgãos de controle sanitário no exercício de suas 
atribuições de fiscalização; 

VIII - observar as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, dos 
equipamentos, dos utensílios e dos empregados na produção ou 
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manipulação de alimentos; 

IX - cumprir as determinações legais e regulamentares destinadas a 
promover e proteger a saúde, bem como os atos emanados dos órgãos de 
controle sanitário que visem à aplicação da legislação sanitária. 

Art. 7• - Além dos previstos nos incisos 11 a V do art. 5°, são direitos da 
associação ou cooperativa de produtor artesanal ou de agricultura familiar 
credenciada e inscrita no CEPAF: 

I - filiar produtor artesanal ou de agricultura familiar para a produção ou 
manipulação de alimentos destinados à venda no comércio; 

11 - auditar estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultura familiar 
com o objetivo de verificar se as práticas de fabricação ou produção de 
alimentos atendem aos requisitos da legislação sanitária. 

Art. a• -As associações e cooperativas de que trata esta lei são obrigadas 
a: 

I - comunicar aos órgãos de controle sanitário competentes, no prazo 
máximo de dez dias, contados da ocorrência: 

a) a mudança de responsável técnico, de nome ou endereço ou da 
capacidade administrativa e operacional; 

b) a exclusão de associado ou cooperado; 
c) a identificação durante o processo de avaliação técnica de seus filiados, 

de irregularidade que possa comprometer a qualidade do produto; 
11 - colaborar com os órgãos de controle sanitário no exercfcio de suas 

atribuições de fiscalização; 
111 - auditar estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultura familiar 

com o objetivo de verificar se as práticas de fabricação ou produção de 
alimentos atendem aos requisitos da legislação sanitária; 

IV -zelar para que filiados não habilitados não comercializem alimentos; 
V - manter cadastro de produtor artesanal ou de agricultura familiar 

atualizado e disponfvel para os órgãos de controle sanitário competentes; 
VI -emitir nota fiscal de produtos destinados á venda no comércio; 
VIl - capacitar e treinar seus filiados para a produção ou manipulação de 

alimentos; 
VIII - cumprir as determinações legais e regulamentares destinadas a 

promover e proteger a saúde, bem como os atos emanados dos órgãos de 
controle sanitário que visem à aplicação da legislação sanitária . 

Parágrafo único - Na auditoria de que trata o inciso 111, serão observados os 
procedimentos estabelecidos na regulamentação desta lei. 

Art. 9° - É vedado: 
I - fraudar, falsificar ou adulterar alimento; 
11 - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário sem a 

habilitação prevista nesta lei; 
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111 - rotular alimento em desacordo com as normais legais aplicáveis; 
IV - extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar, 

transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar alimentos em descumprimento 
da legislação sanitária; 

V - reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produto nocivo 
à saúde para embalagem e venda de alimentos ou bebidas; 

VI - fazer propaganda de alimentos em desacordo com o aprovado no 
registro ou com o estabelecido na legislação sanitária. 

Art. 1 O - Os estabelecimentos de produtor artesanal ou de agricultura 
familiar serão classificados de acordo com sua destinação e característica, 
nos termos da regulamentação desta lei. 

Art. 11 - É de responsabilidade do produtor artesanal ou de agricultura 
familiar a qualidade dos alimentos que produz. 

Art. 12 - A associação ou cooperativa de produtor artesanal ou de 
agricultura familiar de que trata esta lei será cadastrada e credenciada pelo 
órgão de controle sanitário competente. 

Art. 13 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, os 
infratores do disposto nesta lei e em sua regulamentação ficam sujeitos às 
seguintes penalidades, alternativa ou cumulativamente: 

I - quando se tratar de produtor artesanal ou de agricultura familiar: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) cancelamento da habilitação; 
h) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto; 
i) proibição de propaganda; 
j) multa; 
11 -quando se tratar de associação ou cooperativa: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) cancelamento do credenciamento e exclusão do cadastro estadual; 
d) proibição de propaganda; 
e) multa. 
§ 1 • - As penalidades a que se refere este artigo poderão ser impostas 

como medida cautelar antecedente ou incidente de processo administrativo. 
§ 2° - As infrações de que trata esta lei serão apuradas por meio de 

processo administrativo, iniciado com a lavratura do auto de infração, 
observando-se, para a imposição da penalidade e sua graduação, as 
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circunstâncias atenuantes e as agravantes e as conseqüências lesivas do 
ato infracional para a saúde pública. 

§ 3°- A pena educativa consiste em: 
I - divulgação, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar os 

prejuízos provocados pela infração, visando a esclarecer o consumidor do 
produto; 

11 -freqüência do produtor artesanal ou de agricultura familiar em curso de 
reciclagem, a expensas próprias; 

111 - fornecimento pela associação ou cooperativa, a expensas próprias, de 
capacitação a seus filiados. 

§ 4°- A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 
I- nas infrações leves, de 100 (cem) a 300 (trezentas) Unidades Fiscais de 

Referência - UFIRs -; 
11 - nas infrações graves, de 301 (trezentas e uma) a 600 (seiscentas) 

Unidades Fiscais de Referência- UFIRs -; 
111 - nas infrações gravíssimas, de 601 (seiscentas e uma) a 1.000 (mil) 

Unidades Fiscais de Referência- UFIRs. 
§ 5° - As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso 

de reincidência. 
§ 6°- A multa não quitada no prazo legal será inscrita em divida ativa. 
Art. 14 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento 

ou produto, quando for constatado indicio de infração sanitária em que haja 
risco para a saúde da população. 

§ 1 o - A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento 
ou do produto poderá, mediante processo administrativo, tomar-se definitiva. 

§ 2° - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará atê que sejam 
sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora. 

Art. 15 - As infrações a esta lei classificam-se em: 
I - leves, quando o infrator for beneficiado por circunstência atenuante; 
11 - graves, quando for verificada uma circunstência agravante; 
111 - gravíssimas, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais 

circunstências agravantes. 
Art. 16 - São circunstências atenuantes: 
I - não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento; 
11 - procurar o infrator, por iniciativa própria, reparar ou minorar as 

conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado; 
111 -ser o infrator primário e não haver o concurso de agravantes. 
Art. 17 - São circunstências agravantes: 
I - ser o infrator reincidente; 
11 - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária 

decorrente do consumo, pelo público, de alimento elaborado em desacordo 



com o disposto na legislação; 
111 - ter havido a coação de outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde pública; 
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V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de 
tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo; 

VI - ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé. 
§ 1 • - A reincidência especifica torna o infrator passível de enquadramento 

na penalidade máxima, e a infração será caracterizada como gravíssima. 
§ 2• - Considera-se reincidência a prática de mais de um ato infracional no 

período de doze meses. 
Art. 18 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 

aplicação da pena será considerada em razão das que sejam 
preponderantes. 

Art. 19 - Para os objetivos desta lei, considera-se infração sanitária a 
desobediência ou a inobservância das normas nela previstas e em sua 
regulamentação. 

Art. 20 - A infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela 
concorreu. 

§ 1• - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não 
teria ocorrido. 

§ 2• - Não será imputada infração nos casos em que a causa determinante 
da avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da 
saúde pública for decorrente de força maior ou proveniente de eventos 
naturais ou circunstâncias imprevisíveis. 

Art. 21 - No processo administrativo para apuração de infração, serão 
cumpridos os seguintes prazos: 

I - quinze dias, contados da data da ciência da autuação, para o infrator 
oferecer defesa ou impugnação, em 1• instância, contra o auto de infração; 

li -quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatória, para 
o infrator recorrer, em 2• instância, da decisão condenatória de 1 • instância; 

111 - quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatória, para 
o infrator recorrer, em 38 instância, da decisão condenatória de 2• instância; 

IV - cinco dias, contados da data do recebimento da notificação, para o 
pagamento da multa. 

Art. 22 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, ficam os 
órgãos de controle sanitário autorizados a celebrar entre si e com os demais 
órgãos e entidades do Estado, da União, dos municípios e com as 
organizações não governamentais convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres. 

Art. 23 - Fica criado o Cadastro Estadual de Associações ou Cooperativas 
de Produtores Artesanais ou de Agricultura Familiar - CEPAF -, sob a 
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coordenação e o gerenciamento da Secretaria de Estado da Saúde e do 
Instituto Mineiro de Agropecuária- I MA. 

Art. 24- Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.164/2000 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.164/2000, do Deputado Carlos Pimenta, institui o 

Programa para Acompanhamento dos Assentamentos Rurais no Estado e dá 
outras providências. 

Aprovada em 1° tu mo, na fomna do Substitutivo n° 1 e com a Emenda n° 1, 
a proposição retoma a esta Comissão para ser apreciada em 2° turno. A 
redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise pretende criar mecanismos que pemnitam o 

acompanhamento dos processos de assentamento de trabalhadores rurais 
no Estado por meio de um Conselho Consultivo, a ser criado no âmbito do 
Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER. Tal conselho teria em sua 
composição, além dos órgãos do Executivo e de entidades não 
governamentais ligadas ao assunto, representantes do Legislativo e do 
Judiciário. 

Confomne manifestação desta Comissão no 1° turno, entendemos que as 
medidas propostas são oportunas e benéficas para a política de refomna 
agrária no Estado, conduzida pelo INCRA. Não se pretende retirar atribuições 
do ITER, que continua com o papel institucional de coordenar as ações de 
apoio aos projetos de assentamento, mas permitir um maior controle dessas 
ações, inclusive com maior participação dos grupos beneficiários. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1. 164 no 

2° turno, na fomna do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

Chico Rafael - Sebastião Costa. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.164/2000 

Altera a Lei n° 13.468, de 17 de janeiro de 2000, que cria o Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais-ITER-e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei n° 13. 468, de 17 de janeiro de 2000, fica acrescido 
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do seguinte inciso IV: 

"Art. 4°- ............................................................................... . 
IV- Conselho Consultivo de Assentamento Rural.". 
Art. 2°- A Lei n• 13. 468, de 17 de janeiro de 2000, fica acrescida do 

seguinte art. 7°, renumerando-se os demais: 
"Art. 7°- O conselho a que se refere o inciso IV do art. 4' terá a seguinte 

composição: 
1- dois representantes do Poder Legislativo; 
11- dois representantes do Poder Judiciário; 
111- um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 
IV- um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
V- um representante do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER-; 
VI- um representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT -; 
VIl - um representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas 

Gerais- FAEMG -; 
VIII - um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais- FETAEMG. 
Parágrafo único- Os representantes do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário serão indicados pelo Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, respectivamente.". 

Art. 3°- A Lei n• 13.468 fica acrescida do seguinte art. 8°, renumerando-se 
os demais: 

"Art. 8°- Compete ao Conselho Consultivo de Assentamento Rural propor 
medidas tendentes: 

I -ao fomento da produção agropecuária; 
li -á promoção do bem-estar do homem que vive no campo; 
111 - à colaboração para o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade; 
IV - á promoção de ações que tenham por finalidade dotar a produção 

agropecuária de condições de competitividade no mercado interno e externo; 
V - ao apoio de iniciativas de organização cooperativa e associativa dos 

produtores rurais assentados; 
VI - à promoção de programas destinados ao setor agrícola, de modo a 

garantir que a familia assentada permaneça no local de assentamento.". 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.322/2000 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epfgrafe objetiva 
autorizar o Poder Executivo a doar à Companhia Mineradora de Minas Gerais 
- COMIG- os imóveis que menciona, situados no Município de Tiradentes. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a esta 
Comissão, emitir parecer sobre a matéria para o 2• turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a doar dois imóveis de 

propriedade do Estado à COMIG, os quais se destinam à proteção e 
conservação do Balneário Águas Santas, sob a administração da entidade 
donatária, incorporadora das Águas Minerais de Minas Gerais S.A. -
HIDROMINAS. 

Conforme esta Comissão se manifestou na oportunidade em que se 
discutiu a matéria no 1 o turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário. 

A autorização legislativa vem atender ao disposto no § 2° do art. 105 da Lei 
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos · 
Estados, dós municfpio& o; do üisiriio Federal. A transferência de domfnio a 
que alude o projeto de lei em tela não causa impacto na lei orçamentária nem 
representa despesas ou incremento de receita na contabilidade pública. 
Representa apenas uma diminuição no ativo permanente do tesouro, que 
será amplamente compensado pelas ações de monitoramento e conservação 
""'u'v··:_: ~--~"' COMIG poderá empreender quando da posse dos bens. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à aprovação 
da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.322/2000 na forma original. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - João Pinto Ribeiro -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.371/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto •:l!: lei ern epigrafe 
dispõe sobre a reQu!a~er.ta~ *~:spcdivo da Constituição do Estado. 

· ;c-e:;:;:;;;~" I oi aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1 com as 
Emendas n•s 1 e 2. Retorna agora a esta Comissão para receber parecer 
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para o 2° turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Em anexo, a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

O Projeto de Lei n° 1.371/2001 disciplina o exercício do referendo e do 
plebiscito no Estado de Minas Gerais. Na forma aprovada, a proposição 
determina que o plebiscito é a consulta feita à população acerca de um fato 
ou evento específico, decisão política ou programa de governo e que o 
referendo é consulta feita à população a respeito de um ato normativo ou 
administrativo. Prevê quem possui legitimidade para provocar a convocação 
de plebiscito ou a autorização de referendo e limita a ocorrência de um 
plebiscito ou referendo por ano, não sendo permitida a realização de tais 
eventos em ano que coincida com eleições majoritárias ou proporcionais, 
excetuando-se aqueles previstos pela Constituição Estadual. Por fim, 
determina que suas disposições não se aplicam ao plebiscito destinado a 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 

A Emenda à Constituição n° 46, de 2000, introduziu, no ordenamento 
constitucional mineiro, a possibilidade de a Assembléia Legislativa "convocar 
plebiscito e autorizar referendo". O exercício dessa competência carece de 
regulamentação, a qual é dada por meio do projeto de lei em tela. Assim, 
entendendo que tais institutos são extremamente benéficos para a 
democracia, pois permitem a participação direta dos cidadãos na tomada de 
decisões políticas, ratificamos o parecer dado por esta Comissão no 1° turno. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 1.371/2001 na forma do vencido em 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.371/2001 

Dispõe sobre o exercício do referendo e do plebiscito no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O plebiscito, convocado pela Assembléia Legislativa, é consulta 

feita à população acerca de um fato ou evento especifico, decisão política e 
programa de governo. 

§ 1°- A convocação do plebiscito poderá ser provocada mediante proposta: 
I - do Governador; 
11 -de um terço, no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa; 
111 - dos cidadãos, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, vinte 

mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa 
legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das 
assinaturas. 

§ 2° - O plebiscito será realizado no prazo de noventa dias após sua 
convocação. 
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Art. 2° - O referendo, autorizado pelo Poder Legislativo, consiste na 

consulta feita à população a respeito de um ato normativo ou administrativo. 
§ 1 • - O referendo pode ser realizado previamente ou após a emanação do 

ato. 
§ 2•- Aplica-se ao referendo o disposto nos§§ 1•, 2• e 3° do art. 1• desta 

lei. 
Art. 3• - Aprovado o ato convocatório do plebiscito ou autorizativo do 

referendo, será dada ciência à Justiça Eleitoral. 
Art. 4° - Considerar-se-ão aprovados o referendo ou plebiscito que 

obtiverem a maioria dos votos válidos. 
Art. 5° - Admitir-se-á somente a ocorrência de um plebiscito ou referendo 

por ano. 
Parágrafo único - Não será permitida a realização de referendo ou 

plebiscito em ano que coincida com eleições majoritárias ou proporcionais, 
exceto aqueles previstos pela Constituição Estadual. 

Art. 6° - O disposto nesta lei não se aplica ao plebiscito destinado a criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 

Art. 7° - Aplicam-se ao referendo e ao plebiscito, no que couberem, as 
normas relativas às eleições e a Lei Federal n° 9.709, de 18 de novembro de 
1998. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüfnio, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Sargento Rodrigues. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 858/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 858/2000, de autoria do Deputado Antônio Andrade, 

que declara de utilidade pública a Academia de Letras do Noroeste de Minas, 
com sede no Município de Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1• do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 858/2000 
Declara de utilidade pública a Academia de Letras do Noroeste de Minas, 

com sede no Município de Paracatu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia de Letras do 

~----------------~------------_J 



Noroeste de Minas, com sede no Município de Paracatu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.500/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.500/2001, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, que declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA -, com sede no Município 
de Machado, foi aprovado em tumo único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.500/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e 

Ensino de Machado- FADEMA -, com sede no Município de Machado. 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA -, com sede no Município 
de Machado. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Safa das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.502/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.502/2001, d!'l autoria do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que declara de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de 
Difusão Cultural e Ensino de Artesanato, com sede no Distrito de Amarantina, 
no Município de Ouro Preto, foi aprovado em tumo único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.502/2001 
Declara de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de Difusão 

Cultural e Ensino de Artesanato, com sede no Distrito de Amarantina, no 
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Município de Ouro Preto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de 

Difusão Cultural e Ensino de Artesanato, com sede no Município de Ouro 
Preto. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.517/2001, de autoria do Deputado Mauri Torres, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Municlpios da Microrregião do 
Vale do Rio Piranga - AMAPI -, com sede no Municfpio de Ponte Nova, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.517/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Municfpios da Microrregião 

do Vale do Rio Piranga- AMAPI -, com sede no Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Municfpios da 

Microrregião do Vale do Rio Piranga - AMAPI -, com sede no Município de 
Ponte Nova. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubficação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.519/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.519/2001, de autoria do Deputado Ivo José, que 
declara de utifidade púbfica a Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso, 
com sede no Municfpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com 
a Emenda n° 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissao, 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, 
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que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.519/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional Santo 

Afonso, com sede no Município de Coronel Fabriciano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e 

Educacional Santo Afonso, com sede no Município de Coronel Fabriciano. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dimas Rodrigues, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.524/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.524/2001, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Municípios de 
Minas Gerais - ASPEMG -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em tumo único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.524/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Municípios de 

Minas Gerais- ASPEMG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos 

Municípios de Minas Gerais - ASPEMG -, com sede no Municlpio de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.545/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.545/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, que 
declara de utilidade pública a União Brasileira para a Qualidade- UBQ -, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
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268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.545/2001 
Declara de utilidade pública a União Brasileira para a Qualidade - UBQ -, 

com sede no Municlpio de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União Brasileira para a 

Qualidade- UBQ -, com sede no Municlpio de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.552/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.552/2001, de autoria do Deputado João Leite, que 
declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Ginga Brasil, com 
sede no Municlpio de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.552/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Ginga Brasil, com 

sede no Municlpio de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira 

Ginga Brasil, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Allton Vilela. 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sistema Brasileiro de Televisão - SBT - pelo 20° 

aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.318/2001, do Deputado 
Carlos Pimenta); 



de congratulações com a Viação São Pedro Lida. pelos 20 anos de 
atividade (Requerimento n• 2.330/2001, do Deputado Gil Pereira); 
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de congratulações com a Rádio Itatiaia pelo jubileu de ouro da emissora 
(Requerimento n• 2.338/2001, da Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com o Município de Bocaiúva pelos 113 anos de sua 
emancipação (Requerimento n• 2.339/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Centro Estadual de Educação Continuada 
Humberto José Elias, no Município de Felixlândia, pelos 10 anos de sua 
criação (Requerimento n• 2.343/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira 
Medina por sua posse no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(Requerimento n• 2.357/2001, da Deputada Elaine Matozinhos); 

de pesar pelo falecimento do Soldado PM Geraldo Fernandes Parreira 
(Requerimento n• 2.391/2001, da Comissão de Direitos Humanos). 
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Comunicação Não Recebida: Comunicação da Deputada Maria Olivia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Rafael, Durval Ângelo, 
Sargento Rodrigues, Márcio Cunha e Miguel Martini - 2" Parte (Ordem do 
Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Comunicação da Presidência- Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Márcio Kangussu; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimento da CPI da Saúde; aprovação - 2" Fase: Questão de Ordem; 
chamada para recomposição de quónum; existência de quórum para 
discussão- Discussão de Proposições: Discussão, em 1" turno, do Projeto de 
Lei n• 930/2000; encerramento da discussão - Discussão, em 1" turno, do 
Projeto de Lei n• 1.078/2000; discurso do Deputado João Leite; apresentação 
da Emenda n• 3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com a emenda à Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer -
Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.244/2000; encerramento da 
discussão - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 1.050/2000; 
encerramento da discussão - 3" Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antõnio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 

~----------------------------------__j 
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Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Chico Rafael, 2"- Secretário "ad hoc", procede á leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Durval Ângelo, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete Militar do 

Governador do Estado, encaminhando documentação referente a pedido do 
ex-Deputado Matosinhos de Castro Pinto acerca da revisão do processo que 
levou a sua cassação. (-A Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. Paulo Lott, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 2.208/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos (análise da situação legal das propriedades 
existentes no aglomerado Santa Lúcia), parecer da Secretária Municipal de 
Habitação sobre o assunto. 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor Substituto do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópias das 
planilhas referentes á transferência de recursos para os Fundos Municipais 
de Assistência Social. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Homero de Souza Cruz Bonfim, substituto do Chefe da Divisão 
de Engenharia e Segurança de Trânsito do DNER, em atenção ao Oficio n• 
1.181/2001/DLE, encaminhando informações solicitadas pela Comissão de 
Transporte. 

Do Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Coordenador-Geral do Projeto 
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REFORSUS, em atenção ao Oficio n° 966/2001/DLE, encaminhando 
informações para subsidiar os trabalhos da CPI da Saúde. (- A CPI da 
Saúde.) 

Da Sra. Silvia Maria Coelho Perim, Chefe de Gabinete da Reitoria da 
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE -,comunicando o nome do novo 
Reitor dessa Universidade. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 59/2001 

Acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado fica acrescido dos 

seguintes parágrafos: 
"Art. 76- .................................. . 
IV- ........................................... . 
§ 1 o - Os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão encaminhados ao 

Tribunal de Contas no prazo de noventa dias de sua publicação; 
§ 2° - O Tribunal de Contas apreciará a legalidade dos atos de 

aposentadoria, reforma e pensão no prazo de cento e oitenta dias após o 
recebimento.". 

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2001. 
Doutor Viana - Kemil Kumaira - Sebastião Navarro Vieira - Eduardo 

Hermeto - Antônio Genaro - Pinduca Ferreira - Edson Rezende - Amilcar 
Martins - Djalma Diniz - Glycon Terra Pinto - Anderson Adauto - Fábio Avelar 
- Mauro Lobo - Agostinho Silveira - Alberto Bejani -Ambrósio Pinto - Sargento 
Rodrigues - Maria José Haueisen - Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Wanderley Avila - Elaine Matozinhos -
Rêmolo Aloise - Bilac Pinto - Bené Guedes - Hely TarqOinio - Luiz Menezes -
João Leite - Rogério Correia - João Pinto Ribeiro - Elbe Brandão . 

Justificação: O art. 76 da Constituição Estadual determina ser da 
competência da Assembléia Legislativa, com o auxflio do Tribunal de Contas, 
o controle externo dos atos públicos. 

A legalidade dos atos de concessão e aposentadoria, reforma e pensão 
tem que ser analisada pelo Tribunal, mas o servidor não poderá ficar 
indefinidamente, anos após anos, esperando a convalidação de seu ato de 
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aposentadoria pelo registro. O ato foi outorgado pelo Governador do 
Estado, e o servidor, desde seu pedido, encontra-se afastado do serviço 
preliminarmente e depois em definitivo. 

Para ilustração, apresentamos cópia de um ato de aposentadoria que o 
Tribunal está analisando, outorgado em 11/7/97, e o asfaltamento preliminar 
ocorreu em dezembro de 1993, há quase oito anos. Esse processo foi 
baixado em diligência pelo Tribunal para esclarecimento, e a Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração resolveu, antecipadamente, cortar um 
qüinqüênio de aposentada e determinar a volta ao serviço para completar 
prazo. 

Esse ato trará á aposentada sérios transtornos, pois ela está afastada 
desde dezembro de 1993, com outra perspectiva de vida, fora de seu 
ambiente de trabalho. Não é dificil deduzir o transtorno que a demora na 
apreciação da aposentadoria vem causar ás pessoas, que tiveram seus atos 
de aposentadoria suspensos, já com certa idade, desatualizadas em relação 
ás normas do magistério, sem motivação; muitas vezes tendo de se afastar 
por estar residindo em outro Estado, ou até mesmo exercendo outras 
atividades. 

Por esse motivo, o serviço público tem que se ajustar às exigências de 
novos tempos, em que a demora é nociva e sempre trará prejufzo á parte 
fraca, no caso o servidor. 

É necessário, portanto, que se dê á questão ordenamento, de modo a 
possibilitar o retorno rápido do servidor cuja aposentadoria for questionada, 
evitando-se, assim os transtornos que geralmente ocorrem. 

É o que se pretende com essa emenda á Constituição, para cuja aprovação 
solicitamos o indispensável apoio dos nossos colegas nesta Casa. 

- Publicada, vai a proposta á Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 60/2001 
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 1 o - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

o seguinte artigo: 
"Art. 111 - Fica extinto da estrutura da Policia Civil o cargo de Carcereiro e 

suas respectivas classes, passando seus atuais ocupantes a ocupar o cargo 
de Detetive, mantidas as vagas existentes no quadro de detetives. 

I - Os atuais ocupantes do cargo de Carcereiro ingressarão na classe inicial 
do cargo de Detetive, independentemente da classe ocupada na carreira de 
Carcereiro. 

11 - O servidor de que trata este artigo fará jus á progressão na carreira por 
merecimento e antigüidade.". 

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

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2001. 
Elaine Matozinhos - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Agostinho Silveira -

Alvaro Antõnio - Maria Olívia - Sargento Rodrigues - Kemil Kumaira -
Ambrósio Pinto - João Pinto Ribeiro - Alberto Bejani - Miguel Martini -
Cristiano Canêdo - Djalma Diniz - Chico Rafael - Aflton Vilela - Glycon Terra 
Pinto - Luiz Fernando Faria - Eduardo Brandão - Márcio Cunha - Luiz 
Menezes - Carlos Pimenta - Bené Guedes - João Leite - Elbe Brandão -
Sebastião Navarro Vieira. 

Justificação: A Lei n° 11.404, de 1994, que contém as normas de execução 
penal, estabelece, em seu art. 170, que a Superintendência de Organização 
Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado 
da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal 
e a custódia e manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-
lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. 

Assim, a CPI do Sistema Penitenciário apresentou, nesta Assembléia, o 
Projeto de Lei n° 1.394/97, transformado na Lei n° 12.985, de 1998, que 
determinou a transferência da administração das cadeias e presídios para a 
Secretaria de Justiça. Todavia, em face da impossibilidade de cumprimento 
do termo legal estabelecido para transferência na norma citada, veio a Lei n° · 
13.720, de 2000, conceder novo prazo. 

Com isso perdeu a razão de ser a existência do cargo de Carcereiro, 
constante no art. 59 da Lei no 5.406, de 16/12/69, cuja função consiste no 
recolhimento, na movimentação, na disciplina e na vigilância de presos nas 
cadeias públicas, na guarda de valores e pertences dos detentos, na 
escrituração dos livros de registros das carceragens e nos cuidados com a 
limpeza das celas e adjacências. 

Em verdade, com o amontoamento de detentos, a função de Carcereiro 
vem perdendo suas caracterlsticas na grande maioria dos casos, passando 
estes a exercer a função de Detetive e vice-versa, uma vez que a realidade 
não mais permite uma nítida separação entre as duas funções. Tanto assim 
que Carcereiros e Detetives constantemente se revezam na coleta de 
elementos para a elaboração de inquérito, policiamento preventivo 
especializado, cumprimento de mandados, etc. 

Considerando, ainda, a crescente escalada da violência e da criminalidade 
e, a despeito do reconhecido esforço governamental, a correspondente 
deficiência numérica dos quadros da Polícia Civil em matéria de investigação 
e tendo em vista o interesse desse Governo em bem servir a população por 
meio da melhoria de nossas instituições policiais, entendemos ser a presente 
medida uma importante contribuição a ser dada por esta Assembléia 
Legislativa, apontando não apenas para o cumprimento integral da Lei n° 
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Assim, pelos motivos expostos e por ser esta emenda um meio de 
adequação da estrutura legal à realidade e ao ordenamento posto, 
esperamos poder contar com o apoio dos demais colegas desta Casa para a 
aprovação da matéria. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.668/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Sempre Ativa, com sede na 

cidade de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Sempre Ativa, 

com sede na cidade de Lavras. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: O Grupo Sempre Ativa, sociedade civil de natureza filantrópica 

e sem fins lucrativos, com sede na cidade de Lavras, foi fundado em 9/4/97 e 
tem por objetivo congregar cidadãos de todas as idades, com vistas à 
realização de diversas atividades ocupacionais, tais como cursos, seminários, 
palestras, debates, torneios esportivos, espetáculos artísticos e culturais, 
exposições, campanhas beneficentes e outras, que permitam participação 
maior na vida social e comunitária, bem como o enriquecimento da 
afetividade e da sensibilidade pessoal de seus associados. Trata-se de uma 
instituição do mais elevado conceito, que vem prestando valioso trabalho em 
favor de grande parcela da comunidade lavrense, o que a levou a ser 
reconhecida como de utilidade pública no ãmbíto municipal pela Lei n• 2.433, 
de 21/8/98. 

A entidade tem seus estatutos registrados no Cartório de Registro de 
Titules e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Lavras, sob o 
n• 791, no livro A-3, a fls. 161, e está em pleno funcionamento desde a 
fundação, sendo sua diretoria composta de pessoas idôneas que não 
percebem remuneração pelas funções que exercem, conforme se vê pela 
documentação que instrui o pedido. 

Isto posto, considerando haver o Grupo Sempre Ativa satisfeito os 
requisitos legais para obtenção do titulo declaratório de utílídade pública em 
nível estadual, estou propondo este projeto de lei, para o qual solicito o 
necessário apoio dos nobres pares nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.669/2001 
Declara de utilidade pública o Educandário Santa Cecilia, com sede no 

Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Santa Cecilia, 

com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: O Educandário Santa Cecilia tem por finalidade promover a 

formação de religiosas que adotarão o nome de Irmãs de Jesus Crucificado e 
de Santa Cecília, além de promover a formação moral e cultural de jovens, 
instruindo-as nas prendas domésticas e ministrando aulas de catecismo, 
artes, culinária, bordados, conforme dispõe o art. 1° de seu estatuto. 

O Educandário Santa Cecilia foi fundado em São João da Barra, RJ, e 
possui filiais em várias localidades, entre elas, São Lourenço, sendo 
disposição estatutária a possibilidade de expansão por todo o território 
nacional, nos termos do disposto no § 4° do art. 1 o do Estatuto do 
Educandário Santa Cecilia. 

A entidade vem cumprindo regularmente as suas disposições estatutárias, 
já tendo sido agraciada com o Diploma Federal de Utilidade Pública pela n° 
Lei 2.326, de 30/9/94. 

Pelo exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, conto com o apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.670/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas - CEREVI -, 

com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de 

Vidas- CEREVI -, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: O Centro de Recuperação de Vidas é uma entidade civil sem 

~----------------~------------_J 
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fins lucrativos, em pleno e regular funcionamento desde o dia 1°/7/1998, 
que cumpre suas disposições estatutárias regularmente no que conceme á 
promoção de assistência e recuperação a pessoas em situação de risco 
social, em todos os seus níveis, como dependentes químicos, usuários de 
drogas, menores infratores, dando-lhes orientação fundada em preceitos 
bíblicos. 

Sendo preenchidos todos os requisitos legais para que seja declarado de 
utilidade pública, conto com o apoio de nossos pares á aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.671/2001 
Declara de utilidade pública a Cia. de Dança Nação Negra, com sede no 

Município de Araguari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a C ia. de Dança Nação Negra, 

com sede no Município de Araguari. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: A declaração de utilidade pública da Cia. de Dança Nação 

Negra permitirá que a entidade desenvolva suas atividades, com maior 
eficácia. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.672/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Pioneiras da 

Grande BH em prol da Vida - ASSPEGA - Pioneira, com sede em Belo 
Horizonte. 

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

Pioneiras da Grande BH em prol da Vida - ASSPEGA - Pioneira, com sede 
em Belo Horizonte. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de agosto de 2001. 
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Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação das Mulheres Pioneiras da Grande BH em prol 

da Vida- ASSPEGA- Pioneira é uma entidade civil de âmbito municipal que 
tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração entre as 
mulheres, incentivando a participação delas em entidades que defendam 
seus direitos, além de buscar acordos para a implementação de programas e 
políticas públicas voltadas ao interesse feminino. Trata-se, portanto, de uma 
associação que trabalha em favor das famflias e das mulheres da Grande 
BH, conscientizando-as de seus direitos e incentivando-as ao exercício da 
cidadania. 

Assim, pelo motivo exposto, pedimos o apoio dos Deputados desta Casa à 
aprovação deste projeto, que, como podemos perceber, nada mais faz do 
que justiça à entidade cuja utilidade virá a ser reconhecida. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.673/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Municipios da Microrregião 

do Vale do Aço- AMVA- com sede no Municipio de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Associaçao dos Municipios da 

Microrregião do Vale do Aço- AMVA -,com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2001. 
Ivo José 
Justificação: A Associação dos Municipios da Microrregião do Vale do Aço-

AMVA- é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a 
integração administrativa, econômica e social dos municípios que a 
compõem. Frente a isso, julgamos mais que procedente o acolhimento à 
justa reivindicação de declarar de utilidade pública a instituiçao mencionada. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.435/2001, do Deputado Djalma Diniz e outros, solicitando seja 

formulado apelo ao Ministro das Relações Exteriores com vistas a que 
interceda junto ao Consulado Brasileiro nos Estados Unidos, a fim de que 
seja prestado apoio jurídico e legal à brasileira Raquel de Souza Ferreira, 
presa injustamente nesse país . 

N° 2.436/2001, do Deputado Pinduca Ferreira, solicitando seja formulado 

~----------------------------------__J 
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apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário da Segurança 
Pública com vistas a melhorias na área de segurança pública do Município de 
Betim. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.437/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e ao Diretor-Geral do IEF 
com vistas ao desenvolvimento de projeto de educação ambiental no Parque 
Estadual do Rio Preto. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.438/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que sejam 
enviadas à Comissão mencionada cópias de todos os documentos 
produzidos ou coletados no inquérito aberto pela Corregedoria-Geral de 
Policia para investigar denúncias feitas contra policiais da 19• Delegacia 
Regional de Segurança Pública, no Município de Alienas. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.439/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da EPAMIG e ao Prefeito 
Municipal de Pirapora com vistas a agilizar a implantação do escritório da 
EPAMIG nesse municipio. 

N° 2.440/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a 
revigorar o parque cafeeiro do Estado. 

N° 2.441/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas a ser 
feita avaliação da securitização de dividas contraldas pelos cafeicultores. 

N° 2.442/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a criar 
linha de financiamento para implantação e aprimoramento de máquinas e 
equipamentos para o preparo do café. 

N° 2.443/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado, aos Deputados 
Federais e aos Senadores mineiros com vistas a que intercedam junto ao 
Ministro da Integração Nacional e ao Presidente da CODEVASF para que 
determinem a consolidação do Projeto Pirapora e o inicio da implantação do 
Projeto Jequital, no Norte de Minas. 

N° 2.444/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a 
que se ofereça, por meio da EMATER e da EPAMIG, assistência técnica a 
todos os cafeicultores e viveristas. 

N° 2.445/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a 
formar comissão para proceder a estudos que levem à recuperação do 
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consumo do café. 

N" 2.446/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a 
submeter ao CONFAZ proposta de redução da aHquota do ICMS incidente 
nas operações internas com cafés de qualidade. 

N• 2.447/2001, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas á 
liberação de talonário de notas fiscais para os produtores rurais. 

N• 2.448/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Ouvidor de Policia com vistas á apuração de denúncia de 
atos de abuso de autoridade praticados por membros da 23' Delegacia 
Regional de Segurança Pública de Paracatu. 

N° 2.449/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas á apuração 
de denúncia feita por Rosilaine Ferreira de Souza de omissão de policiais 
lotados na 19' Delegacia Regional de Segurança Pública com relaçao ao 
desaparecimento de sua irma Polyana Ferreira de Souza. 

N• 2.450/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária de Justiça com vistas a que se examine o 
pedido de transferência do detento Gladson da Silva, que atualmente se 
encontra na Penitenciária Nelson Hungria. 

N• 2.451/2001, da Comissao de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Defensoria Pública do Estado com vistas a que seja 
designado Defensor Público para a Comarca de Vespasiano. 

N• 2.452/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Segurança Pública, para providências, pedido 
de assistência aos detentos da cadeia pública de ltabira. 

N• 2.453/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário de Direitos Humanos, para providências, pedido 
de transferência do detento Walter Martins da Silva, que se encontra na 
cadeia pública de ltabira . 

N• 2.454/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Corregedoria de Polfcia Civil denúncia do Sr. Válter de Paula 
Guedes, que alega haver sido agredido por policiais civis. 

N° 2.455/2001, da Comissao de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia da Sra. Marlúcia 
Margaret Bezerra, que alega não haver conseguido informações, na 
Delegacia de Furtos de Vefculos, sobre os motivos da prisao de seu filho . 

N" 2.456/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Caxambu com vistas a providências 
relativas à situação denunciada pelo Sr. João Batista Andrade Gomes, ex-
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funcionário da Prefeitura de Caxambu. 

N• 2.457/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo á Secretária de Justiça com vistas á transferência de 
detento. 

N° 2.458/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo á Secretária de Justiça com vistas á averiguação de 
denúncia a respeito da superlotação da cadeia pública de Sete Lagoas. 

N• 2.459/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas á 
apuração de denúncias feitas contra policiais da 19" Delegacia Regional de 
Segurança Pública. 

N° 2.460/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas á apuração 
de denúncias feitas contra policiais da 19" Delegacia Regional de Segurança 
Pública. 

N• 2.461/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à apuração de 
denúncias feitas contra policiais da 19" Delegacia Regional de Segurança 
Pública. 

N• 2.462/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia 
Elétrica com vistas a que tome providências em relação a questões 
apresentadas por consumidores ao PROCON Assembléia. 

Da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da Assembléia com vistas à realização de ciclo de debates 
para debater o Projeto de Lei n• 1.449/2001. (-A Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI da Saúde e do 
Deputado Márcio Kangussu. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira e de Educação e dos 
Deputados Sávio Souza Cruz e Adelmo Carneiro Leão. 

Comunicação Não Recebida 
- A seguir, a Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Elza Silva 

Lopes de Oliveira, ocorrido em 6/8/2001, nesta Capital. 
- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado 

Carlos Pimenta. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
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O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, demais cclegas, público e 

imprensa presente, telespectadores da 1V Assembléia, em especial o povo 
de Pouso Alegre, tratarei de um assunto delicado, que constrange a todos 
nesta Casa, e peço licença aos colegas e à Presidência para abordá-lo, por 
razão de ccnsciência, responsabilidade e prestação de contas ao povo que 
me trouxe a esta Casa. Recebam isso como um desabafo de alguém que traz 
o tema em sua consciência, travado na garganta, não ccnseguindo, assim, 
encarar o povo que o elegeu. 

Há alguns dias passo por essa grande dificuldade, como a maioria dos 
colegas, graças às noticias que vêm sendo publicadas pelos jornais de Minas 
Gerais acerca da s~uação da Assembléia Legislativa no que se refere ao que 
se paga aos Deputados a titulo de subsidies, vencimentos e ajudas de custo. 

Nunca vivi uma situação tão ccnstrangedora. O problema não é apenas o 
valor pago aos Deputados, mas também o sistema da Casa. Todos sabemos 
da dificuldade de um parlamentar e da sua necessidade de recursos para 
sustentar o mandato, mas isso nunca foi divulgado para o povo de Minas. 
Talvez, se houvesse transparência, não estarfamos vivendo tal 
constrangimento. 

Vim para esta Casa imbufdo de um ideal de servir, participar e fortalecer 
nosso parlamento e a democracia do Pais. Quando aqui cheguei, já existia 
um mecanismo aceito por todos, e, muitas vezes, posicionei-me 
diferentemente em algumas questões, como a da verba de subvenções. 
Paguei caro, pois vários Deputados cclocaram-me em uma s~uação difícil, 
dizendo que não tinha coleguismo e não me importava com o que se passava 
com meus ccmpanheiros em dificuldades de mandato. Agora, pergunto: a 
quem devemos satisfação? Um ao outro ou cada um de nós à sua 
consciência, em primeiro lugar, e ao povo que nos coloccu aqui? 

Minha mãe, meu filho, meus irmãos, enfim, minha família hoje passa por 
uma situação diffcil: o povo os olha como alguém que se aproveita do poder 
públicc, quando essa não é a verdade. Isso acontece porque não 
adotávamos mecanismos de transparência na Casa. 

Neste momento de crise, nós e toda a sociedade mineira sabemos da 
necessidade de fortalecer o parlamento e a democracia, pois sem um 
parlamento forte não teremos uma democracia forte e, conseqoentemente, 
penalizaremos o povo . 

Estamos em um momento de crise, mas tiraremos proveito, para tornarmos 
o Poder Legislativo mais transparente, a fim de que o povo possa ter acesso 
a todas as informações, inclusive com relação ao que é pago aos Deputados, 
a titulo de salário, de ajuda de custo ou de qualquer outra denominação que 
queiram dar. O povo tem de saber o que está acontecendo aqui. Afinal de 
contas, fico me questionando e me lembrando dos meus discursos que fazia 
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em praça pública, dizendo que trabalharia pela ética, pela moralidade e 
pela transparência. Qual é a ética e a moral que temos hoje perante o povo 
de Minas Gerais? Como conseguiremos encarar o nosso povo? 
Aproveitaremos este momento conturbado para tirar a lição de que este 
parlamento precisa ser transparente. Há uma comissão de parlamentares 
estudando a questão dos vencimentos dos Deputados. Seja qual for o valor a 
ser atribuído, precisa ser transparente. A sociedade precisa saber quanto 
paga aos Deputados para representá-la. Ninguém aqui carrega em suas 
costas a pecha de marajá Todos somos homens responsáveis e 
trabalhadores, imbuídos de boas intenções, que querem o melhor para o 
povo de Minas. Não podemos continuar calados. Temos de enfrentar essa 
questão de frente e dizer ao povo de Minas que existem falhas e problemas, 
mas estamos dispostos a resolvê-los, para podermos resgatar a dignidade do 
parlamento perante o povo. 

É importante que mudemos o sistema. Por onde passamos, ouvimos que 
nas próximas eleições haverá grande renovação nesta Assembléia 
Legislativa. Pergunto aos senhores e à sociedade mineira que assiste aos 
nossos trabalhos se, mudando apenas os que compõem o parlamento, 
melhorará Precisamos mudar o sistema vigente, com relação á prestação de 
contas da Assembléia Legislativa, com relação ao Tribunal de Contas do 
Estado, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Precisamos dar 
transparência ao processo. Se tivesse sido publicado que os Deputados 
recebem R$30.000,00 de salário e R$30.000,00 de ajuda de custo, tenho a 
certeza de que não estaríamos passando por esse vexame. Não há como 
explicarmos isso para o povo. Temos de adotar alguns mecanismos, 
fazendo-os valer. Pode ser dito que os Deputados ganharão R$30.000,00, 
R$40.000,00 ou R$50.000,00, mas o mecanismo tem de ser cumprido, não 
da forma que era exercida antigamente. 

Colegas, aceitem isso da minha parte como um desabafo de alguém que 
está com a sua consciência carregada, porque menti para o povo, quando foi 
publicado no jornal que o salário era de R$20.000,00, sendo que receblamos 
muito mais. Tenho de fazer essa confissão, para me sentir mais aliviado, 
ainda que a minha carreira polltica termine por aqui, mas sairei com a 
consciência tranqüila, de alguém que está tentando dar a sua parcela de 
contribuição, chamando a atenção dos senhores, para que enfrentemos essa 
situação. Precisamos dizer ao povo de Minas que erramos, mas estamos 
dispostos a colocar o parlamento nos trilhos, para que uma das estruturas 
máximas de um poder democrático seja salva. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Sou testemunha, em 
relação à sua postura na Assembléia Legislativa, de uma pessoa que 
também sempre manifestou preocupações com essa situação. No entanto, 
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temos de partir do principio de que todos erramos. A dimensão do erro, 
quem errou mais ou menos, não está em discussão neste momento, mas 
pode estar e estará em discussão permanentemente. 

Quero apenas fazer um reparo em relação às suas reflexões, porque fica 
parecendo que a Assembléia Legislativa não está atuando nessa questão; 
mas está, as bancadas estão, somos testemunha disso. A Mesa da 
Assembléia Legislativa se reuniu, está reunida, tem se reunido e constituiu 
uma comissão especial para tratar disso. A Assembléia Legislativa tomou 
uma medida para que, se eventualmente os nossos atos puderem ser 
entendidos como prejuízo ao povo de Minas Gerais, esses atos sejam 
estancados, não tenham continuidade. Não haverá continuidade de eventual 
prejuízo que possa ser apurado futuramente. As medidas tomadas pelo 
Presidente desta Assembléia, pela Bancada do PT e, tenho certeza, pela 
manifestação de todos os outros colegas deste parlamento são 
extremamente austeras. Pagar aos parlamentares o que anunciou o 
Presidente da Assembléia Legislativa, incluindo uma série de atividades 
parlamentares nesse pagamento, representa uma restrição muito significativa 
dos recursos. Se comparado com o salário mínimo do nosso Pais, ainda 
pode continuar sendo uma situação até de indignação para muitos. Comparar 
R$5.000,00, R$8.000,00 com um salário mínimo de R$180,00 resulta numa 
distância abismal. E isso não ocorre só com o salário de parlamentares. Há 
outros salários. Queria apenas que V. Exa. dissesse isto para o povo de 
Minas, olhando nos olhos de cada um, reconhecendo que houve 
irregularidades, inconformidades. Essa é uma atitude de grandeza desta 
Assembléia Legislativa e de todos nós, parlamentares. 

Transparência não é afgo que deva ser cobrado só dos parlamentares. É 
uma exigência de Estado, da sociedade mineira para todos. Essa exigência 
tem de se estender ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Executivo, aos 
órgãos da administração indireta, a todas as outras ações governamentais. 
Minas, além de ser o espaço da liberdade, deve ser também o espaço da 
transparência. E sobre isso a Assembléia Legislativa está debruçada, 
produzindo muitas reflexões, fazendo análises. Vamos encontrar soluções. 
Não me cabe neste momento dizer que continuamos constrangidos. Estamos 
fazendo uma confissão cujo ato está sendo continuado. A Assembléia 
Legislativa, diferentemente de muitos órgãos, está se revelando. Nós, 
Deputados, temos como revelar isso em todas as dimensões, mas estamos 
priorizando o que é urgente. O que é necessário, o que é imediato, a 
Assembléia Legislativa fez e está fazendo: tomou uma medida de 
austeridade, uma medida de restrição imediata do pagamento. Concordo 
plenamente com V. Exa., venho a este microfone estabelecer a minha 
solidariedade e apoio. Temos de garantir ao povo de Minas Gerais que todas 
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as nossas ações sejam absolutamente transparentes em todos os níveis. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Acredito nele e creio na missão dessa comissão que foi 
constitulda para fazer um estudo. Vamos conseguir avançar. 

Quero deixar uma mensagem aos colegas parlamentares que vêm à 
tribuna fazer criticas aos outros Poderes do Estado: caros colegas, se 
querem mudar o mundo, comecem dando três voltas ao redor da sua própria 
casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, o que me traz a esta tribuna é a dor de nos ver estampados em 
noticiário do Estado. Somos homens e mulheres que, bem ou mal, sempre 
procuraram representar bem esta instituição, com uma visão de construção 
do processo democrático. 

Essa dor é pessoal, por ver, depois de uma longa trajetória de denúncias, 
fiscalização e pleno exercício do mandato parlamentar, o nome pronunciado, 
de forma injusta e equivocada, por algumas pessoas. A começar pela última 
segunda-feira, na boca de um Prefeito da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, ex-Deputado desta Casa. Ironia, pura ironia, porque ele foi Líder 
do Governo Tancredo, sabia muito bem a sistemática de remuneração aqui e 
nunca levantou a voz. 

Vi também o nosso nome na boca de um repórter de uma grande rádio de 
Minas Gerais que já foi Vereador em Belo Horizonte. O povo foi sábio com 
ele, porque lhe deu somente um mandato. Ele era muito conhecido na 
Câmara de Belo Horizonte, por participar da famosa caixinha para a 
aprovação de zoneamento na Capital. 

Essa dor também é familiar. Permanentemente converso com minha 
esposa e meus filhos. Meus filhos estão sofrendo cobranças na escola, 
cobranças pela forma como as coisas são abordadas. Mas eles conhecem o 
pai que têm, e isso, para mim, vale tudo. 

Sinto dor por amigos que ligam pedindo explicações, e vejo a dor de Minas 
Gerais ao ver o seu Poder sendo escancarado, em alguns aspectos, de 
forma correta e transparente, e em outros. com uma visão sensacionalista. 

Mas a dor é sempre uma boa companheira, pois radicaliza o humano 
existente em nós, questiona valores, educa procedimentos, desperta para 
vôos novos e novos trajetos. Em função dessa dor, quero aqui fazer um 
relato. 

Em 1988, fui eleito Vereador em Contagem. Um Vereador lá recebia 
R$17.000,00. Todos os 5 Vereadores do PT, num grupo de 19, também 
recebiam R$17.000,00. Vinte e três pessoas, entre elas 11 do meu gabinete, 
todos os funcionários do meu gabinete, fizeram uma representação ao 
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Ministério Público, à Dra. Miriam Steve, denunciando que a cobrança 
baseada em informações que alguns Deputados prestavam era errada. Fui o 
único Vereador que depôs e dei o primeiro depoimento à Dra. Miriam Steve, 
brilhante Promotora, que orientou toda a linha de procedimentos que tomou. 
O salário de Contagem foi reduzido. 

Foi preciso haver devolução. Naquela época, sofri retaliação. Fiquei 
durante sete meses sem receber salário, porque a Presidente - que ainda é 
Vereadora - me perseguiu. Fiquei sem gabinete. Foram cortados o telefone e 
a luz. Ai a imprensa noticiou. Sai no "Jornal Nacional", da Rede Globo, pela 
primeira vez na vida. A reportagem mostrava o meu gabinete na rua, porque 
não tinha espaço dentro do Poder Legislativo. 

Vim para esta Assembléia. Aqui, o jornal que tinha como Vereador, o jornal 
"Presença", que 7 mil amigos recebem no Estado, todo mês trazia o salário 
dos Deputados. Aqui tenho uma prestação em valores liquides, de junho de 
1997. Aqui tenho um jornal de fevereiro de 1996, que diz que o valor liquido 
era de R$35.519,52. São vários jornais, que, até meados de 2000, traziam 
todas as informações, inclusive a forma como gastávamos. Foi esse jornal 
que permitiu que toda a imprensa tomasse conhecimento do salário dos 
Deputados desta Casa. 

Quero deixar bem claro que o primeiro jornalista que divulgou essa questão . 
foi o Carlos Barroso, em 1995, usando o meu jornal. Aquele jornalista, que, 
na época, trabalhava no "Diário da Tarde", me perguntou se queria que a 
divulgação fosse em "off'. Disse-lhe que não. O Carlos Barroso se lembra 
disso muito bem. Depois disso, em 1996, o jornalista Eliseu Lopes colocou 
esse boletim como fac-sfmile do jornal "Hoje em Dia". O ex-Deputado Antônio 
Pinheiro, em 1997, depois que tinha sido Deputado, em função dessas 
divulgações, disse que ganhou num mês US$89.000,00, valor bem mais alto 
do que o de hoje. Em 199g - e tenho o jornal aqui -, causou um grande 
rebuliço em Minas Gerais a divulgação do meu valor de R$41.595, 11, com 
R$33.000,00 de gastos, aqui comprovados. O liquido foi de R$8.151 ,24. Esse 
jornal causou um grande rebuliço, porque eu já era membro da Mesa. O 
interessante é que quatro dias depois da divulgação - como aconteceu outras 
vezes -, fui apresentado como o Deputado dos R$42.000,00. 
Misteriosamente, a imprensa deixava de dar a noticia. Vamos olhar na 
contabilidade da Assembléia para saber qual era a remuneração dos órgãos . 
Assim saberemos por que, misteriosamente, a noticia não era dada 
novamente. Por quê? Seria muito bom que a imprensa investigasse esse 
assunto . 

Tenho um boletim em meu gabinete demonstrando que na última 
campanha em Contagem um ex-Prefeito usou o argumento de que eu fui o 
único Deputado que ganhava R$42.000,00, tinha salário de marajá. No 
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entanto, essa pessoa, ex-Deputado, hipócrita, convenceu a população. 

Deixo bem claro que na minha divulgação cometi um erro, que reconheço 
diante dos colegas. Nunca fiz separação entre verba remuneratória, salário, 
remuneração e verba indenizatória. Como os valores eram misturados, dava 
a impressão de que era um salário real, talvez para os outros colegas que o 
recebiam, porque eu explicava como eram feitos os gastos, inclusive com a 
estrutura de gabinete. Talvez a falta de compreensão me tenha levado a isso. 

Agora, no entanto, vem o mais grave: as entidades sindicais, quando 
ficaram sabendo do salário de R$42.000,00, recorreram ao Ministério Público 
e fizeram uma denúncia, usando o meu jornal "Presença", ao Dr. 
Epaminondas Fulgéncio Neto. O Dr. Epaminondas montou uma comissão, 
fez uma investigação e concluiu que, "pelo exposto, inexistindo circunstâncias 
fáticas ensejadoras de apuração e procedimento administrativo afetas às 
atribuições do Ministério Público, determina o arquivamento do expediente à 
mingua de justa causa para a sua tramttação". 

E só uma "ratio" deu esse relatório, apesar de a minha jornalista, que está 
aqui, ter feito "release" para todos os órgãos de imprensa: disse que era 
fofoca de Deputado da Oposição, que tinha legalidade a questão. Então, 
agora, por que a imprensa não investiga a razão de o Ministério Público ter 
dado esse parecer? A questão era legal, mas o Procurador disse: "Fazendo a 
distinção da verba remuneratória da verba indenizatória". 

Não concordo, meus colegas, com que V. Exas. sejam tratados, quanto â 
questão remuneratória, como bandidos, porque não o são. Se quiserem 
acusar-nos com outras denúncias, realizar uma CPI, vamos apurar e vamos 
até cassar, mas, quanto à questão da remuneração não. 

O Poder Legislativo e a imprensa são dois órgãos fundamentais na 
consolidação da democracia. O parlamento é o ar que respiramos, é o ar que 
a democracia respira, e a imprensa é o pulmão dessa democracia. Qualquer 
estado de força, qualquer ditadura fecha, primeiro, o parlamento e, depois, 
cala a voz da imprensa, com toda a certeza. 

Vamos ter clara a ética jornalística. Para dar um exemplo, vimos o epsódio 
da escola de base em São Paulo. Difamaram-na, caluniaram-na, como se lá 
houvesse estupradores de crianças. A escola foi apedrejada, os nomes das 
pessoas foram jogadas na lama. O que foi reconstruido depois disso? Que a 
imprensa divulgue o que é o público e o que é o político, mas que deixe 
preservado o direito à vida privada dos Deputados. 

Deputado João Leite, foi colocada uma faixa na frente da Delegacia de 
Furtos, naquele antro de tortura, naquela masmorra, com os seguintes 
dizeres: "Srs. Deputados" - e é para mim e para V. Exa. - "que defendem 
direitos humanos, que ganham salário de R$60.000,00, como vão, agora, 
defender direitos humanos?". 
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Vamos, sim, Deputado João Leite, ainda nesta semana, naquele antro 

que tem Cachimbinho e tantos bandidos, mas soltos, dizer que a nossa vida 
é o testemunho que temos para dar. A sua vida é o testemunho que tem para 
dar. Podemos levantar a cabeça, porque podemos andar de cabeça erguida. 

Daqui para frente, o fundamental é que a sociedade está delineando o que 
quer dos seus Deputados, como quer que seu Deputado exerça seu 
mandato. 

A nota do Presidente é elogiável. O Deputado Antônio Júlio está de 
parabéns. Digo, sinceramente, que não foi o meu candidato á Presidência no 
primeiro momento, mas hoje seria, com toda a certeza, não por reconhecer 
erros, porque não reconheceu, mas por fazer aquilo que o Deputado Adelmo 
disse: suspender o pagamento e exigir um novo modelo. 

10: bom que digamos, de público, que esse modelo faliu. Em 1993 e 1994, 
houve uma investigação da Receita Federal que determinou que tudo fosse 
incluído no contracheque como pagamento, para fins de declaraçao ao 
Imposto de Renda. E foi a partir daí que começamos a ter valores altos, já 
que verba gasta em gabinete como combustível passou a ser traduzida em 
salário. Esse modelo ruiu, e o Deputado Antônio Júlio reconheceu isso. 

Quero também destacar a nota do PT e dizer que o PT não se excluiu, mas 
reconheceu seus erros. O PT não quis jogar pedras nos colegas Deputados. 
Sentiu-se como parte do todo, mas apontou a questão da transparência, a 
busca de um novo modelo. 

E a direção do PT sabia disso tudo. 
Este Deputado manda o jornal para os dirigentes do partido. 
E mais: José Dirceu esteve nesta Casa, reunido com a bancada. Fiz um 

relato do que tenho no contracheque que está na minha agenda, aqui ao 
lado, para o Deputado José Dirceu, para a direção estadual, para todos do 
PT. Recebemos, ontem, a solidariedade da bancada. Hoje, a nota da 
Presidente, sua intervenção, destoa do que foi discutido com a direção do 
partido. 

Trazemos, também, uma proposta única para repensar esse modelo. Acho 
que temos que ter um contracheque único, essa é minha sugestão, tanto 
para verba remuneratória quanto para verba indenizatória. É fundamental que 
essa questão esteja presente. Mas agora, meus colegas, também temos que 
repensar o modelo de Deputado. Não pensem que são apenas os Deputados 
de outros partidos que têm clientelismo, nós, da esquerda, também o temos, 
só que aqui o clientelismo chama: ajuda á chapa de Oposição - R$5.000,00; 
ônibus para o pastor Tal - R$920,00; escola popular Tal - R$6.000,00; 
Paróquia Tal - R$240,00. E aqui vem: campanha eleitoral do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de tal lugar - R$5.000,00; fundo de bancada ... Sabem 
quanto os Deputados do PT repassaram, num ano, para o PT estadual? 
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O Deputado tem que exercer ação fiscalizadora e tem que exercer ação 
julgadora. Tem que exercer ação fiscalizatória, tem que exercer ação 
legislativa. Então, temos que repensar o modelo de Deputado. 

Gostaria, nesta dor, em homenagem aos meus sete filhos, de terminar com 
a frase de Carlos Drummond de Andrade: "Chegou um tempo em que a vida 
é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação". Obrigado. 

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

Deputadas, povo que nos assiste pela 1V Assembléia, gostaria, de público, 
de poder referendar as palavras dos companheiros Chico Rafael e Durval 
Ângelo. 

Sr. Presidente, como aqui disseram os oradores que me antecederam, 
sabemos que a Assembléia tem suas falhas e, certamente, este é o momento 
de estarmos aqui corrigindo-as. Gostaria de deixar claro que não estou aqui 
falando em nome da Bancada do PSB, mas sim na condição de Deputado, e 
Deputado de forma independente, como aqui cheguei. Quero dizer que este é 
o momento de fazermos uma grande reflexão, de dizer que verdadeiramente 
trabalhamos, e muito, nesta Casa. Tenho dado todo o meu empenho, todo o 
meu suor defendendo aqui as causas da segurança pública, dos servidores 
públicos e as melhores propostas de lei, que, certamente, estão tramitando 
nesta Casa, para as quais damos nossa contribuição. 

Estou com dois anos e meio de mandato e tenho a felicidade de já ter na 
Casa quatro leis aprovadas. Tenho a certeza de que contribuíram muito para 
o povo. Mas entendo que este é o momento de a Casa fazer uma reflexão e, 
juntamente com o Presidente Antônio Júlio, tomar as medidas necessárias. 

Quero poder estar caminhando no meio do povo e dizer que ganho "x" e 
poder mostrar o meu contracheque. Como disse o Deputado Durval Ângelo, o 
pior de tudo isso é a hipocrisia de muitos meios de comunicação. Essa 
hipocrisia também tem que acabar. Não podemos cortar a própria carne, mas 
esquecer também de exercer o nosso mandato com essa clareza e essa 
transparência. 

As forças ocultas, que aqui pairam, também deveriam fazer o mesmo que 
estamos fazendo e dizer com clareza o que ocorreu, pelo menos até o 
presente período do mandato que venho exercendo na Casa. As coisas não 
são da forma que estão sendo postas por alguns meios de comunicação. Não 
é tão bonito e maravilhoso falar que estão fiscalizando o Poder Legislativo 
dessa forma. 

No momento, para que possamos fortalecer a democracia, a liberdade e o 
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direito à vida, temos que estar buscando a transparência. Espero que o 
chamado quarto poder - a mídia, toda a imprensa - dê a sua colaboração. 
Entendo que é o momento de a imprensa também fazer uma reflexão com 
relação às atividades do parlamento mineiro. Todos tem que contribuir. O 
Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o chamado quarto poder. Todos 
temos falhas. 

Tenho a certeza de que a Assembléia Legislativa vai dar seu grande 
exemplo. As medidas anunciadas pelo Presidente Antônio Júlio neste 
primeiro momento podem ter repercussão ruim para os Deputados, mas o 
tempo vai dizer que foi a melhor coisa. E voltaremos a exercer o nosso 
mandato com toda tranqüilidade e transparência. Mas é necessário que os 
outros órgãos e poderes o façam da mesma fonna. 

Como disse o companheiro Chico Rafael, vamos dar as três voltas que 
precisamos em tomo da nossa Casa. Quero tornar público, ao nosso 
Presidente e aos demais companheiros da Casa que para mim é fundamental 
que a solução seja dada o mais rápido possível. Espero que a comissão 
nomeada pelo Deputado Antônio Júlio possa trazer a solução e tornar as 
coisas mais transparentes. Ai poderemos recomeçar nossos trabalhos e 
mostrar verdadeiramente que a questão foi solucionada. 

Nós, que somos chamados Deputados do baixo clero, como algumas 
pessoas costumam dizer, não é por falta de às vezes opinarmos ou de 
tentarmos, conforme tentamos várias vezes, mas não estamos querendo 
declinar a culpa a qualquer companheiro da Casa. Este é o melhor momento 
para que possamos dar a transparência e a publicidade que são princípios da 
administração pública. Tenho a certeza de que a comissão nomeada pelo 
Presidente vai dar fim a esta situação. 

Por outro lado, vamos também deixar de ser vitimas de forças ocultas que 
pairam sobre o Poder Legislativo. 

Tenho certeza de que o Poder Legislativo não vai poder continuar pagando 
um preço por algo que às vezes nem é tão grande quanto estão divulgando. 
O Poder Legislativo dará a volta por cima, e vamos continuar exercendo o 
nosso mandato com toda transparência e, acima de tudo, dentro dos 
princípios que regem a administração pública, que são a publicidade, a 
transparência, a moralidade e a razoabilidade. Entendo que tudo o que está 
acontecendo servirá para o nosso amadurecimento, dos membros do Poder 
Legislativo. Certamente novos tempos iniciarão, e cada vez mais teremos a 
tranqüilidade de voltar a ocupar a tribuna para falar daquilo que realmente 
esta tribuna nos proporciona - a oportuniade de fiscalizar, criticar e vigiar, 
principalmente os outros Poderes, dando continuidade ao nosso trabalho. 

Há muito tempo muitos de nós estamos querendo falar desse assunto. O 
momento acabou chegando. Estamos na hora certa para que possamos, de 
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uma vez por todas, acabar com esse tipo de coisa que estamos vivendo, 
com esse turbilhão de mensagens que estão sendo colocadas nos meios de 
comunicação. 

Quero deixar claro ao Presidente Antônio Júlio que este é o momento. Se 
vai pagar 6, 8, 10, 20 ou 23, quero que isso seja feito da melhor maneira 
possível, com transparência, para que possa mostrar para qualquer cidadão 
do povo qual é o salário que estou ganhando. 

Volto a repetir que, como eu, muitos dos senhores têm a consciência do 
tanto que trabalhamos e do tanto que estamos fazendo para que as coisas 
caminhem melhor dentro deste Estado. 

É bom lembrar que este Poder Legislativo é a mola que vem retendo 
diversos problemas, que, muitas vezes, não chegam ao Poder Executivo, 
mas aos nossos gabinetes. 

Como o acesso ao Poder Executivo é mais difícil, vão ao gabinete de um 
Deputado. O gabinete é que tem que espernear para tentar solucionar, 
muitas vezes, problemas que fogem verdadeiramente, do ponto de vista 
constitucional, das funções de um Deputado. O Deputado acaba se 
desdobrando para solucionar problemas que fogem á sua alçada. É esse 
Poder Legislativo que acaba sofrendo uma sobrecarga de problemas. É por 
isso que, às vezes, a Casa não tem condições de fazer uma reflexão para 
que as coisas transcorram da melhor maneira posslvel. 

Acho que chegou o momento. É como diz o velho ditado popular: é 
preferível avermelhar por um minuto do que amarelar para o resto da vida. 
Acho que o Presidente Antônio Júlio tem que tomar uma decisão para que 
possamos trabalhar com tranqüilidade, com dignidade, acima de tudo 
reconhecendo que, se houve falha, está sendo corrigida. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, ilustres visitantes, um assunto que julgo extremamente 
importante, não só para este Estado mas também para este País, traz-me 
hoje, mais uma vez, a esta tribuna. Estamos vendo e ouvindo o Governo 
Federal falar na prorrogação da CPMF. Mas a que, efetivamente, destinou-
se? O que, efetivamente, foi feito com esse dinheiro? Hoje estamos vendo o 
Governo Federal impondo aos Estados e municípios brasileiros uma 
verdadeira posição de penúria e, mais do que isso, uma posição de 
mendigantes perante o Governo Federal. 

É por isso que muitos de nós, liderados pelo Governador Itamar Franco, 
estamos a exigir uma discussão nacional a respeito do pacto federativo. Não 
mais podemos conviver com a atitude do Governo Federal, que nos impõe 
uma camisa-de-força, uma situação de subalternos á sua política econômica. 
Isso é antidemocrático e prejudicial aos Estados e municípios. Registro essa 
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questão para que fique nos anais da Casa. Desde que fui Vereador por 
Belo Horizonte, por quatro mandatos, ou seja, 16 anos, já era entusiasta do 
imposto único eletrônico, por achar impossível conviver com a situação 
tributária do nosso Pais. O Governo Federal, pegando uma "carona" na idéia 
levantada por muitos, instituiu a CPMF. E, embora dizendo que esse recurso 
serviria à saúde, ele foi para o caixa único do Governo Federal, que hoje leva 
os Estados e municípios a uma verdadeira situação de mendicância. 

A proposta de emenda constitucional que prorroga a CPMF até 2004 já 
está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados. Segundo o Presidente da Câmara, Deputado Aécio Neves, a 
emenda será desmembrada. Dessa forma, a proposta que institui o chamado 
"incidente de constitucionalidade" passará a ser discutida separadamente no 
Congresso Nacional. O certo é que essa contribuição, que deveria ser 
provisória, está se tomando definitiva, tendo em vista que vem sendo 
prorrogada há anos. Apesar de ser uma matéria constitucional, restrita ao 
Congresso Nacional, esse assunto é de interesse de todos os brasileiros, 
pois todos são afetados diretamente pelo imposto do cheque. 

Conversei com o nosso Secretário da Fazenda, Dr. Trópia Reis, quando 
fizemos uma análise daquilo que o Governo de Minas paga ao Governo 
Federal, e, se na rediscussão da CPMF, o montante pudesse ser 
reescalonado aos Estados e aos municípios, Minas poderia melhorar o 
sistema de saúde pública e fazer outros investimentos. 

Abro a discussão desse tema aqui na Assembléia Legislativa de Minas, 
devido à polêmica do mandado de prisão do Secretário de Saúde de Belo 
Horizonte, Evilásio Teubner, que também é gestor do Sistema Unificado de 
Saúde - SUS - em Belo Horizonte. Tudo porque a PBH se recusou a pagar 
R$88.000,00 pela cirurgia do motorista Giovanni Desterro, portador de 
aneurisma múltiplo. O caso do motorista merecia realmente a atenção: por 
ser uma pessoa de poucos recursos não poderia bancar essa caríssima 
cirurgia. A Prefeitura de Belo Horizonte argumenta, com razão, que se for 
pagar cirurgias do mesmo porte, todo o sistema de saúde da Capital ficará 
comprometido, pois o SUS não repassa recursos para esse tipo de 
procedimento médico. 

Fica uma pergunta, Srs. Deputados, que não podemos deixar de formular: 
onde estão os recursos do imposto do cheque, que deveriam atender ao 
sistema de saúde? Depois que o Governo Federal comprovou o volume 
arrecadado- algo acima dos R$18.000.000.000,00 anuais-, passou a utilizar 
o dinheiro da CPMF como tampão de sua inoperante política social. 

O pior é a utilização politiqueira dessa contribuição, que não atinge 
somente quem tem conta em Banco, pois é certo que a indústria e o 
comércio repassam os custos relativos á CPMF para o consumidor. Agora 
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mesmo, o Governo FHC pretende utilizar parte da CPMF para bancar a 
mais nova peça de "marketing" dos tucanos, a bolsa-escola. Fala-se até que 
o imposto do cheque deverá repassar recursos para a aquisição e a 
distribuição de cestas básicas, com a desculpa de se combater a fome 
indigente de milhões de brasileiros. 

Sabemos que, pela atual composição da Câmara dos Deputados, a 
prorrogação do imposto do cheque, que tanta polêmica ainda provoca entre 
os brasileiros, não deverá ter dificuldades para avançar. Vale lembrar que 
existem membros da oposição, como Lula, atual pré-candidato do PT à 
Presidência da República, que defendem a manutenção da CPMF. Ou seja, 
sem oposição forte, as alterações propostas pelo Governo não terão 
dificuldades de ser aprovadas. Mas o certo seria termos uma CPMF com 
característica de fiscalização, e não de arrecadação de impostos. Por isso, é 
preciso que toda a sociedade discuta amplamente essa questão, para 
diminuir a pesada carga tributária que arrocha os brasileiros e dificulta o 
desenvolvimento do Pais. Afinal, de imposto provisório, essa contribuição 
está-se tornando permanente, sem que os brasileiros possam reagir. Por que 
não dar oportunidade de abater essa contribuição no Imposto de Renda? É 
preciso que o Congresso discuta, nessa nova proposta do Governo, a 
possibilidade de incluir a correção do Imposto de Renda. 

O Governo insiste em desempenhar com desenvoltura o tópico número 6 
das chamadas "leis de Kafka', inventadas pelos economistas Roberto 
Campos e Alexandre Kafka. O primeiro, dispensa apresentação; o segundo, 
durante décadas foi representante do Brasil no Fundo Monetário 
Internacional. Segundo eles, essas "leis" refletem determinadas 
características dos países da América Latina que os diferenciavam dos 
demais e explicavam as causas de seu subdesenvolvimento. A de n• 6 dizia: 
"Tendo sido a lógica inventada pelos gregos no hemisfério Norte, não tem 
aplicação ao sul do Equador". Isso explicaria as muitas extravagâncias dos 
países latino-americanos em termos de instituições e de práticas 
econõmicas. 

Talvez seja por seguir à risca as "leis de Kafka' que o Governo insiste em 
aberrações tributárias como a CPMF, particularmente porque afeta com rigor 
os mais pobres e, incoerentemente, os recursos não são destinados para 
minimizar os graves problemas de saúde do País, razão da criação da 
CPMF. 

Absurdamente, constatamos que, infelizmente, o Governo vai prorrogar a 
CPMF até dezembro de 2004, com alíquota de 0,38%. Até mesmo o FMI já 
veio a público para apontar a inconveniência da tributação sobre 
movimentação financeira. Há análises elaboradas por técnicos do Banco 
Central que mostram as distorções que a CPMF provoca nas transações 
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financeiras, o que reflete fortemente sobre toda a economia nacional. 

Srs. Deputados, aqueles que têm o meu pensamento de que o imposto 
único sobre os cheques é uma das soluções para o País devem ter em mente 
que tal imposto deve ter possibilidades de ser recolhido, através de uma rede 
de informática bem-aparelhada. 

Como disse, no inicio deste pronunciamento, a indústria e o comércio 
repassam para os consumidores os custos desse imposto, mostrando que, 
mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco. Segundo um dos 
estudos do Banco Central, a CPMF provoca significativas mudanças no 
processo de intermediação financeira, penalizando sobremaneira os 
poupadores. O pior é que a totalidade dos recursos arrecadados com a 
CPMF é gerenciada pelo Governo Federal. Por isso, defendo que os Estados 
e municfpios, de onde sai o grosso do dinheiro do imposto do cheque, 
deveriam reter parte desse tributo, como ocorre atualmente com o ICMS. 

Conversava a respeito com nosso Secretário da Fazenda, Dr. Trópia Reis, 
dizendo-lhe que parte da arrecadação da CPMF deveria ser destinada para 
abater as dividas gráficas dos Estados, pois a acentuação da crise 
econômica tornou muito difícil a liquidação delas por qualquer um dos 
governos estaduais. 

Nossos congressistas deveriam refletir sobre a possibilidade de o Governo 
Federal repartir esse bolo com os Estados e municípios, pois, somente 
assim, faríamos justiça social, evitando escândalos, como o vivenciado pelo 
Secretário da Saúde de Belo Horizonte. 

Cumpre-me, no momento, alertar os Deputados, a opinião pública mineira e 
os congressistas, em especial os Deputados Federais mineiros que discutem 
a questão no Congresso Nacional: não podemos ficar de braços cruzados, 
enquanto o Governo Federal, a pretexto de arrecadar recursos para o 
sistema de saúde - uma boa idéia -, faz uma farra com esse dinheiro e, 
especialmente, paga sua conta ao FMI. 

A sociedade brasileira tem de rediscutir a questão e, se for inevitável a 
aprovação da CPMF, deve exigir que esses recursos venham a ser repartidos 
também com os Estados e municfpios. Apelo aos nossos Deputados 
Federais, que discutirão a questão com o Governo Federal, que condicionem 
a aprovação do projeto ao fato de tais recursos beneficiarem também os 
Estados, para que não tenhamos de passar pelo vexame por que passa hoje 
a Prefeitura de Belo Horizonte e sua população, com esse caso de pedido de 
prisão do Secretário Municipal da Saúde. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras . 

Deputadas, senhoras e senhores, vence hoje o prazo da Comissão Especial 

~------------------------------_J 
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para discutir a questão das taxas em Minas Gerais. Na qualidade de 
relator, apresentei, no relatório final, as conclusões a que chegamos, além de 
apontar as possíveis correções para essa situação tão grave do Estado. 

Os dados são alarmantes. As taxas no Estado representam uma forma 
indireta de cobrança de impostos. Aproximadamente, R$200.000.000,00 são 
arrecadados anualmente com essas cobranças. Fizemos um quadro 
comparativo com o Paraná, com o Rio de Janeiro, com a Bahia e com São 
Paulo. Observamos que há distorções de taxas que chegam a quase 1.000% 
de diferença entre o que é cobrado a mais em Minas Gerais e o que não é 
cobrado, ou o que é cobrado a menos, no Rio de Janeiro, no Paraná e em 
São Paulo. Isso é um absurdo. Determinadas atividades econômicas do 
Estado estão praticamente inviabilizadas pela excessiva cobrança de taxas. 
Fizemos esse levantamento e várias audiências nas cidades do Sul de 
Minas, como ltajubá, Uberaba e outras, ouvindo a todas as entidades 
envolvidas, o CDL, a FIEMG, a FAEMG, sindicatos, produtores e todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, sofreram um impacto maior do que os 
outros setores da sociedade. Nós, do PSDB e do PFL, dissemos que não 
tínhamos condições de votar aquele que apelidamos de "Boeing 757", pelas 
graves distorções que provocaria. De fato, foram provocadas. Hoje, aquele 
que produz muda, por exemplo, não tem condições de sobreviver. O nosso 
relatório comprovou que as taxas estavam além do razoável. O princípio da 
razoabilidade contemplado na Constituição Estadual foi ferido. Tivemos de 
concluir que muitos casos se caracterizam como confisco, que é algo proibido 
pela Constituição Federal. Em razão dessas conclusões, propusemos, desde 
já, dois projetos de lei. Um terceiro será concluído na semana que vem. 
Visam fazer a correção dessas distorções. Peço aos nobres pares desta 
Casa que apóiem essas conclusões da Comissão Especial, originada de um 
requerimento do Deputado Paulo Piau, que foi o seu Presidente. Propusemos 
a isenção total das taxas para todas as microempresas e para as empresas 
de pequeno porte, o que é contemplado no art. 145 da Constituição Federal. 
Por meio dessa proposta de projeto de lei, estaremos contemplando isso 
também no Estado de Minas Gerais. 

Estamos pedindo apoio também para o projeto de lei do Deputado Chico 
Rafael que propõe a correção da cobrança do diferencial cobrado nos 
Estados, que é, na maioria dos casos, como em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Goiás, de 12%. Está propondo um crédito de 6% em Minas Gerais. Então, 
haveria um equilíbrio. 

Outra questão é que já reduzimos as taxas. Propusemos a redução no 
caso do transporte das mudas para meia UFIR. Deveria ser zero, porque ela 
não é cobrada no Rio de Janeiro, no Paraná, na Bahia, mas, para não criar 
graves distorções aqui, criamos 0,5% para as mudas. Reduzimos a taxa do 
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transporte de cada veiculo de R$10,64 para 2 UFIRs, ao mesmo tempo 
em que aumentamos a dos agrotóxicos, por sugestão do IMA, para fazer a 
compensação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essas duas 
medidas, já vamos reduzir sensivelmente o preço, para que os produtores 
rurais, os agricultores, os pecuaristas - aqueles que produzem para a 
alimentação do nosso povo e do Brasil e, em certos casos, ·produzem para 
exportar - sejam desonerados de tanto peso. Outras medidas virão, e 
estaremos aqui anunciando. 

Esta Casa deu uma grande contribuição para corrigir essas distorções que 
impediam nossos produtores de competir no mercado nacional. Esse trabalho 
conclui-se hoje, e começa agora uma nova etapa, que é a dos projetos de lei. 
Pedimos a todos os nossos pares desta Casa, a todos os partidos que nos 
apóiem para vermos esse projeto fazendo parte das leis deste Estado, a fim 
de corrigirmos tantas aberrações que existem hoje em relação ás taxas. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

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

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

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n• 9, os Requerimentos n•s 
2.439 a 2.447/2001, da Comissão de Política Agropecuária; 2.448 a 
2.461/2001, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.462/2001, da Comissão 
de Defesa do Consumidor. Publique-se, para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

apresentadas na reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 64" 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.508/2001, do Deputado 
Sargento Rodrigues; 1.561/2001, do Deputado Luiz Menezes; e 1.563/2001, 
do Deputado I vai r Nogueira; e do Requerimento n• 2.392/2001, do Deputado 
Sávio Souza Cruz; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 55" Reunião 
Ordinária, do Requerimento n• 2.398/2001, do Deputado Hely TarqOfnio; e de 
Direitos Humanos - aprovação, na 80" Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n•s 2.376 e 2.378/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; e 
2.421/2001, do Deputado Pinduca Ferreira (Ciente. Publique-se.); e pelo 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, indicando para sua vaga, como membro 
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efetivo na Comissão Especial do Ensino Superior, a Deputada Maria José 
Haueisen (Ciente. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, 

solicitando seja o Projeto de Lei n• 1.509/2001 incluído na ordem do dia. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento da CPI da Saúde, solicitando a suspensão 

dos trabalhos por até 30 dias, para a elaboração do relatório final. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que faça a 

recomposição de quórum, já que temos matérias importantes na pauta. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 
O Sr. Secretário (Deputado Chico Rafael) - (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há 

quórum para a votação, mas o há para a discussão das matérias constantes 
na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 930/2000, 

do Deputado Paulo Piau, que cria o Certificado Ambiental da Propriedade 
Agrícola: ISO-Agrícola. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 a 3, que apresenta. A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n• 1, que apresenta, e pela rejeição das 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• 1, da Comissão de Polftica 
Agropecuária, e pela rejeição das Emendas n•s 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.078/2000, do Deputado João 
Paulo, que proíbe o lançamento do nome de mutuário em atraso com 
prestações do SFH no cadastro do SPC. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. 
A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto cem as Emendas 
n•s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão. Com a palavra, para 
discutir o projeto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos a 
oportunidade de discutir o assunto abordado pelo Projeto de Lei n• 
1.078/2000, de autoria do Deputado João Paulo, em outras ocasiões, na 
Comissão de Defesa do Consumidor, ou seja, o entendimento do agente 
financeiro de lançar o nome do mutuário em atraso no SPC. 

Tivemos oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de falar sobre a 
nossa posição em relação a essa questão. Penso que, já discutido esse 
assunto por algumas vezes, até com representantes das associações de 
mutuários, com representantes do Sistema Financeiro da Habitação, com 
vários Deputados desta Casa, o Deputado João Paulo - creio que em bom 
momento - fez com que se torne lei essa questão, que, de alguma forma, é 
defendida por grande parte dos Deputados. Espero que a Assembléia 
Legislativa possa aprovar esse projeto de lei. 

Entendemos que - e sei que foi com esse sentimento que o Deputado João 
Paulo propõs essa legislação; aliás, também pensamos como ele - fazer uma 
relação entre a moradia da pessoa e um bem, um eletrodomésticc adquirido 
numa loja é imposslvel. Enquanto podemos dizer que uma compra feita numa 
loja pode ser considerada supérflua, ccnforme o produto adquirido, a moradia 
não o é. 

O Governo deveria dar condições para que o cidadão tenha a sua moradia. 
Se, em alguns momentos de sua vida, por desemprego ou qualquer outra 
condição adversa, deixa de pagar o Sistema Financeiro da Habitação, 
consideramos que não é justo que seu nome seja lançado no cadastro do 
Serviço de Proteção ao Crédito. Entendemos, neste caso, que o Estado 
deveria considerar inclusive sigilosas essas informações em relação aos 
mutuários, porque - repito - deve ele dar condições de moradia ao cidadão. 
Nesse caso especifico, então, devem ser buscadas as condições, os meios, 
deve ser dada ao brasileiro a condição de vencer o momento de dificuldade e 
permanecer com sua moradia. Por isso, o nosso entendimento é favorável ao 
projeto, para que não seja permitido o lançamento desses nomes no cadastro 
de Serviço de Proteção ao Crédito. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado João Leite, fico 
satisfeito com a ordem com que as questões estão cclocadas, porque o 
pronunciamento de V. Exa. valoriza de forma muito especial a minha 
iniciativa. 

Pelo que percebo, V. Exa. fala em seu nome próprio e, certamente, em 
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nome de mais alguns colegas com quem debateu o projeto. Mas gostaria 
de deixar uma informação, que é um nó de desate, que clareia de maneira 
solar essa questão e que não está nem no corpo nem na justificação do 
projeto: o nome do cidadão inadimplente, em tese, só pode ser levado ao 
cadastro de mau pagador se, de fato, comprou e é dono. Se tem uma relação 
comercial, uma relação de consumo que não lhe garante a propriedade, o 
nome dele não pode ser levado ao cadastro. Ele não é dono, só se torna 
dono depois de pagar a última prestação. Isso, depois que se paga o carnê 
convencional, que o agente financeiro chama para renegociar o saldo 
devedor e que se paga, também, o saldo devedor. Ai, ele é dono. Antes 
disso, o proprietário é o agente financeiro. Então, ele não pode ter o nome 
gravado no SPC, se não é dono daquele objeto, se não é dono da casa. Só 
será dono, depois que pagar. É diferente de comprar um sapato, usá-lo, e o 
sapato acabar, de comprar uma camisa e ela acabar. A casa é diferente, 
porque ele é apenas um mutuário-usuário, só será proprietário quando pagar 
a última prestação. Essa é a inspiração que encontrei para apresentar o 
projeto. Fico feliz com o apoio de V. Exa., que engrandece minha iniciativa. 
Obrigado. 

O Deputado João Leite• - Agradeço o aparte esclarecedor do Deputado 
João Paulo. O Deputado acerta, também, a indicação do partido de aprovar 
essa matéria. Votaremos favoravelmente à proposta do Deputado João 
Paulo, entendendo que ela vem corrigir uma injustiça muito grande com 
essas pessoas, como ele disse muito bem, que ainda não são proprietários. 
Estão pagando. Repito: a moradia tem uma função social, o serviço 
financeiro habitacional tem de ter uma função social e o Estado tem de dar 
condições de moradia. Penso que essa iniciativa do Deputado João Paulo, 
apoiada pela Assembléia Legislativa, dará segurança e tranqüilidade, será 
um apoio para os mutuários, para aqueles que estão pagando seus planos, 
para, no final, ter sua casa própria. Por isso, gostaria de expor aqui nosso 
pensamento em relação a essa matéria, esperando que, efetivamente, a 
Assembléia Legislativa aprove esse projeto de lei. Repito: essa questão já foi 
tratada várias vezes, na Comissão de Defesa do Consumidor e, agora, temos 
a oportunidade de fazer desse tema uma lei, para que o Estado, o sistema 
financeiro habitacional, acompanhem e obedeçam a essa legislação. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.078/2000 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Parágrafo único - A reincidência será punfvel com o dobro da multa 

estipulada no "caput" deste artigo.". 
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Justificação: São inegáveis os prejuízos que a inscrição de mutuários em 
bancos de dados de serviços de proteção ao crédito vem causando a esse 
grupo de cidadãos. 

Com a estipulação de que a reincidência no descumprimento do 
mencionado artigo será punível com multa em dobro, o cuidado será maior, 
inibindo situações que possam levar a constrangimentos. 

É melhor resguardar o mutuário, preservando a sua integridade. Penalizar 
a reincidência é fazer prevalecer o dever de cuidado. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação desta emenda. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o no 3. Nos termos do § 2° do art. 
188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda 
á Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.244/2000, do Deputado João 
Paulo, que obriga as empresas prestadoras de serviço de telefonia a instalar 
aparelhos de medição de consumo nos telefones fixos e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000, do Deputado Ivo 
José, que cria o Programa de Incentivo á Apicultura do Estado de Minas 
Gerais - PROMEL - e dá outras providências. A Comissão de Politica 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e 

persistindo a falta de quórum para a votação, a Presidência passa à 3• Parte 
da reunião, destinada à leitura de comunicações e ao pronunciamento de 
oradores inscritos. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dà ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Sávio Souza Cruz - falecimento do 
Dr. Gilberto Campos de Oliveira, ocorrido nesta Capital (Ciente. Oficie-se.) . 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 13, ás 14 horas, nos 
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termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 19" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DA SAÚDE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqülnio, 
Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Bené Guedes, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Hely Tarqoinio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é 
ouvir os Srs. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais· FHEMIG -; e Betty Kopit, Diretora do Hospital de 
Pronto Socorro João XXIII. A Presidência registra também a presença da Sra. 
Terezinha Soares, Diretora de Planejamento e Finanças da FHEMIG, que 
assessora o Superintendente. Os depoentes, com a palavra, fazem sua 
qualificação e em seguida respondem aos questionamentos dos Deputados 
Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüinio. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Edson 
Rezende apresenta dois requerimentos solicitando que sejam intimados a 
comparecer à CP! os Srs. Ricardo Souza Cruz e Jomar Costa Rodrigues, 
servidores da Fundação Ezequiel Dias • FUNED -; Rosana Helena Pinto de 
Souza, assessora da Superintendência-Geral da FUNED; e Cristiane 
Campos de Figueiredo, ex-contratada da assessoria jurídica da FUNED; e 
sejam solicitadas ao Departamento Estadual de Obras Públicas • DEOP • as 
informações relativas às obras do Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova 
• HPSVN ·, conforme seguem: cópia do Contrato n• 28/98, firmado entre o 
Departamento de Obras e o Ministério da Saúde, representado nesse ato 
pelo Banco do Brasil, relativo a repasses de recursos do REFORSUS; cópia 
dos Contratos n•s 89/90 e 39/98, firmados com a Construtora OAS Lida., 
bem como de aditivos, se houver; relação detalhada dos pagamentos 
efetuados pelo Departamento, segundo os grupos de 
despesa/origem/procedência (Gdop 401, 451 e outro, se for o caso), 
indicando os credores, os números das ordens de pagamento, os valores 
pagos, os exercícios a que se referem os empenhos e a finalidade dos 
pagamentos; indicação da conta bancária, no Banco do Brasil, recebedora 
dos recursos do REFORSUS e da conta bancária especifica para a qual são 
transferidos os recursos para a realização dos pagamentos de despesas com 
as obras de construção do HPSVN; detalhamento dos valores da 
contrapartida do Estado alocada para as obras do HPSVN, especificando se 
parcelados, as datas correspondentes, o montante aportado até a presente 
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data, a destinação dos recursos e, se for o caso, a existência de parcela 
pendente a ser oferecida pelo Estado; demonstrativo dos aportes de 
contrapartida estadual efetivados a maior que o devido e os equivalentes 
ressarcimentos do REFORSUS ao Estado de Minas Gerais, indicando as 
datas de devoluções, os valores ressarcidos e os créditos em conta bancária 
especifica; relação das empresas de consultoria contratadas pelo 
Departamento para medição e acompanhamento das obras do HPSVN, 
especificando o montante total de pagamentos realizados para as referidas 
empresas e, se for o caso, os valores ainda pendentes de pagamento; 
identificação do valor total gasto, até os dias atuais, com as obras de 
construção do HPSVN, distinguindo entre valores pagos à construtora e às 
empresas de consultoria; e outras informações que entenderem 
convenientes. Postos em votação, são os requerimentos aprovados. O 
Deputado Hely TarqOinio passa a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro 
Leão para apresentar requerimento no qual pede seja solicitada à FHEMIG 
relação discriminando, por unidade da rede, os seguintes dados: 
equipamentos adquiridos nos últimos cinco anos, indicando as origens dos 
recursos que financiaram as aquisições (diretamente arrecadados, Tesouro, 
REFORSUS, convênios, outros recursos vinculados), os processos licitatórios 
realizados, dispensas ou inexigibilidades de licitações, os números de 
empenho, os fornecedores e os valores pagos: e obras realizadas ou em 
execução, com indicação dos mesmos quesitos acima relacionados, nos 
últimos cinco anos. Posto em votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão retorna a direção dos trabalhos ao 
Deputado Hely TarqOinio. O Presidente informa que o inteiro teor da reunião 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a colaboração dos Srs. Fausto Ferrer Fróes, Betty 
Kopit e Terezinha Soares, 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, 8 de agosto de 2001. 
Hely TarqOinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana. 
ATA DA 17" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CltoNCIA E TECNOLOGIA 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de junho 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e Mauro Lobo (substituindo este ao 
Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados 
Alvaro Antônio, Cristiano Canêdo e Sebastião Navarro Vieira. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar os Projetos de Lei n•s 769/99, 1.246 e 
1.272/2000 e 1.359/2001 e debater sobre a não-disponibilização, por parte da 
Secretaria da Educação, de material pedagógico para o ensino médio público 
e a proibição, imposta por esse órgão, da aquisição de material particular. O 
Deputado Mauro Lobo lê oficios de professores de Rio Preto, expondo sua 
situação após o fim da adjunção; de professores de Coronel Fabriciano, 
solicitando o beneficio da Lei de Estabilidade; do Pe. Lázaro de Assis Pinto, 
Presidente do Conselho Estadual de Educação, encaminhando 
esclarecimentos sobre reportagem do jornal "Hoje em Dia" de 9/6/2001; do 
Presidente da Câmara Municipal de Guarujá, SP, encaminhando moção de 
congratulações pelo resgate da figura de Alberto Santos Dumont; e do 
Presidente do SINDIBOL, solicitando reunião para debater sobre a extinção 
do campeonato mineiro de futebol. O Presidente comunica que designou, em 
25/6/2001, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar os Projetos de Lei 
n•s 1.246/2000 e 1.508/2001; o Deputado Antônio Carlos Andrada, para 
relatar os Projetos de Lei n•s 1.272/2000 e 1.563/2001; e o Deputado José 
Henrique, para relatar o Projeto de Lei n• 1.561/2001; e designa o Deputado 
José Henrique para relatar o Projeto de Lei n• 1.534/2001. Esgotada a 
matéria destinada à 1• Parte da reunião, o Presidente passa à 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, relator do Projeto de Lei n• 1.246/2000, emite parecer pela aprovação 
da matéria na forma do vencido em 1 • turno. Submetido a discussão e a 
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, relator do Projeto de Lei n• 1.272/2000, o Presidente redistribui a 
matéria ao Deputado Mauro Lobo, que emite parecer pela aprovação do 
projeto com a Emenda n• 1, que apresenta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
autor do Projeto de Lei n• 1.359/2001, apresenta requerimento em que 
solicita a retirada de pauta do aludido projeto. É aprovado o requerimento. 
Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, o Presidente passa à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições de 
deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Projeto de Lei n• 769/99 (relator: Deputado José Henrique). O 
Presidente passa à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. São apresentados e aprovados 
requerimentos do Deputado Márcio Kangussu, solicitando reunião em Joaima 
para debater sobre a política educacional dos vales do Jequitinhonha e do 
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Mucuri; do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando reumao para 
debater sobre a situação dos professores dos conservatórios mineiros; do 
Deputado Márcio Cunha, solicitando reunião conjunta com as Comissões de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo, Indústria e Comércio para 
debater sobre a construção de planetário em Belo Horizonte; do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, solicita seja encaminhado ofício ao Secretário da 
Educação, a fim de se reavaliar a exigência da escolaridade mínima no 
concurso para os cargos de Auxiliar de Educação e Técnico da Educação; e 
seja realizada visita à Diretora da Escola Estadual Governador Milton 
Campos (Estadual Central) para verificar a gravidade dos fatos denunciados 
pela União Colegial de Minas Gerais. O Presidente passa à fase de debates 
e convida para tomarem assento à mesa dos trabalhos os Srs. João Lucas 
Mazoni Andrade, Diretor do Projeto Qualidade; Cláudio José Freire 
Guimarães, do Município de ltajubá, representante dos professores estaduais 
atendidos por esse projeto; Danilo Carvalho de Freitas, de Ponte Nova, 
representante dos pais; e Leonardo Coelho Corrêa Rosado, de Ponte Nova, 
representante dos alunos. Em seguida, o Presidente concede a palavra aos 
presentes para suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, 
conforme notas taquigráficas. Durante os debates, a reunião é suspensa para 
que a Comissão possa apreciar, em conjunto com a Comissão de 
Administração Pública, o Projeto de Lei n• 1.431/2001, do Governador do 
Estado. Após as considerações finais dos presentes, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio ao 
Secretário da Educação, pedindo esclarecimentos sobre a proibição contida 
no Oficio GS 1.306/2001, de 6/6/2001, que trata diretamente do Projeto de 
Qualidade Soma. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva -

Sebastião Costa. 
ATA DA 14" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
As quinze horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olívia e Márcio 
Cunha, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos 
Deputados Chico Rafael e João Paulo. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Ollvia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio A velar, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
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membros da Comissão presentes. A Presidente, infomna que a reunião se 
destina a discutir com os convidados os repasses recebidos pelo Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -; sua aplicação em benefício das pequenas empresas e das 
microempresas do Estado; quais empresas e regiões foram contempladas e 
o motivo da diminuição do número de pequenas empresas e microempresas 
ativas nos últimos anos. Dando prosseguimento a Presidência registra a 
presença dos seguintes convidados: Srs. Mario Murta, Henrique Prado 
Badaró, Sebastião Moreira Santos, representantes do SEBRAE; Saulo 
Miranda, Frank Sinatra Chaves, Edilton Pires Bispo, Suzane Bouchardet, 
representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais; Eustáquio Norberto representando a Federação do Comércio; 
Roselúcia Mafia e Valdemir de Souza, representando o Sindicato da Indústria 
Moveleira; Plínio Eustáquio Correia, Carlos Fernando Viana, José Lanna 
Raposo, representando o BDMG; Marcos de Melo Brandão, representando a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Juliano 
Fisicaro Borges, representando a Secretaria do Planejamento; Antônio 
Matos, representando a Associação Mineira de Micro Empresa - AMME, e 
Guilherme da Silva Guimarães, representando a Federação das Indústrias de 
Minas Gerais. A seguir, a Presidente passa a palavra ao Deputado Chico 
Rafael, autor do requerimento que motivou a reunião, para suas 
considerações iniciais, aos demais Deputados e convidados. Ato continuo 
segue-se amplo debate conforme notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Maria Olívia, Presidente- Márcio Cunha- Fábio Avelar- Pastor George. 

ATA DA 35° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

As dez horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais e Cristiano Canêdo, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira , dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A reunião tem por finalidade apreciar a 
matéria constante na pauta. O Presidente comunica o recebimento de ofício 
do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor (publicado no "Diário do 
Legislativo" de 28/6/2001), e o recebimento das seguintes proposições, para 



• • < • !i 
~ • • 

329 
as quais designou os relatores a seguir: Emendas apresentadas em 
Plenário, no 1• turno, ao Projeto de Lei n• 819/2000 (Deputado Eduardo 
Brandão); Projeto de Lei n• 1.219/2000, no 2• turno (Deputado Sebastião 
Navarro Vieira); Projeto de Lei n• 1.543/2001, no 1° turno (Deputado Cristiano 
Canêdo); Projeto de Lei n• 1.550/2001, no 1• turno (Deputado Hely 
Tarqüínio). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência retira de pauta o Projeto de Lei n• 1.488/2001, no 
1• turno, por não cumprir os pressupostos regimentais. Na ausência do 
Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto de Lei n• 496/1999, no 2• turno, o 
Presidente redistribui o projeto ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
emite seu parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 • 
turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ainda com a 
palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n• 
951/2000, no 2° turno, emite seu parecer, que conclui pela aprovação da 
matéria na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais e 
Eduardo Brandão usam a palavra para encaminhar a votação favoravelmente 
à aprovação do Requerimento n• 2.342/2001. Colocados em votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n•s 2.342 e 2.357/2001, 
ambos em turno único. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com discussão 
e votação de proposições da Comissão. O Deputado Eduardo Brandão passa 
a Presidência ao Deputado Sebastião Navarro Vieira e apresenta 
requerimento em que solicita a realização de reunião conjunta da Comissão 
com a Comissão de Direitos Humanos, para debater o Projeto de Lei n• 
819/2000, que institui o Conselho de Participação e lntegraçao da 
Comunidade Negra. Colocado em votação, é o parecer aprovado. 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, 3 de julho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano 

Canêdo. 
ATA DA 36" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
As quinze horas do dia três de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira e 
Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. O Presidente declara 
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aberta a reunião, faz a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por 
aprovada, e solicita aos membros da Comissão que a subescrevam. A seguir 
informa que a reunião se destina a debater, com representantes da COHAB, 
em audiência pública, a situação dos mutuários dessa Companhia, após o 
advento da Lei Federal n• 10.150, de 21/12/2000, que dispõe sobre a 
novação de dividas e responsabilidade do Fundo de Compensação de 
Variação Salariais- FVS. A Presidência registra a presença do Secretário de 
Estado da Habitação e do Presidente da COHAB, Deputado Federal Ronaldo 
Perim, a quem convida a tomar assento a mesa dos trabalhos.O Deputado 
Eduardo Brandão, autor do requerimento que suscitou esta reunião, tece 
suas considerações iniciais e registra a presença dos seguintes convidados: 
Walter Pinto de Lima e Flávio Campeio Azevedo, respectivamente, Assessor 
Chefe do Departamento Juridico e Diretor de Habitação da COHAB; Alice de 
Avila, Presidente da Associação da União de Associações de Santa Luzia e 
mutuária da COHAB; Carolina Lopes Guerra, mutuário da COHAB, e Francis 
Silva Alexandre, Presidente da Associação dos Moradores do Conjunto 
Cristina. A seguir os convidados fazem uso da palavra, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Após a fase dos debates , o Presidente agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, B de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues -

Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA a• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

TAXAS 
Às quinze horas do dia três de julho de dois mil e um, comparece na Sala 

das Comissões o Deputado Paulo Piau, membro e Presidente da supracitada 
Comissão, o qual declara aberta a reunião e procede à leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada. O Presidente comunica o 
recebimento de oficio do Deputado Ambrósio Pinto, encaminhando cópia de 
correspondência da Associação dos Reflorestadores da Serra da 
Mantiqueira, na qual apresentam sugestões para os trabalhos da Comissão. 
Informa, ainda, que a reunião se destina a debater, com convidados, a 
legislação mineira referente à cobrança de taxas e propor medidas visando 
sua reformulação. A Presidência registra a presença dos seguintes 
convidados: Srs. Saulo Miranda Pinto, Coordenador Político da CNDL; Milton 
Reis, Vice-Presidente da Federação dos CDLs; Carlos Alberto Santos 
Oliveira, Coordenador de Meio Ambiente da FAEMG; Maria Laura Santos e 
Kassim Raslam, assessores do CDL. O Presidente, na condição de autor do 
requerimento que motivou a realização da reunião, tece suas considerações 



c . • E 
~ 
;;; 
c 
~ 

• 
~ 
• .. 

331 
IniCiais e, a seguir, passa a palavra aos convidados, para suas 
explanações e para que apresentem o quadro comparativo das taxas 
cobradas em vários Estados da Federação, seguindo-se amplo debate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Sebastião Costa, Presidente - Márcio Kangussu - Miguel Martini. 

ATA DA 79" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

As nove horas e trinta minutos do dia quatro de julho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos, a pedido do Deputado Luiz Tadeu Leite, sobre agressão 
sofrida pelo Vereador Jair Alves Batista, de Betim, e a apreciar a matéria 
constante na pauta. Em seguida, procede á leitura da seguinte 
correspondência: exemplar do jornal "Em Sintonia com o Mandato da 
Vereadora Neila Batista"; oficio do Sr. Sérgio Roberto Valente, de Viçosa, 
solicitando providências desta Comissão; oficio do Diretor de Clientes 
Consumidores da TELEMAR, em resposta a requerimento desta Comissão, 
informando que o telefone público instalado na carceragem da Divisão de 
Tóxicos e Entorpecentes encontra-se funcionando normalmente; oficios do 
Secretário da Segurança Pública, em resposta aos Requerimentos n•s 2.080 
e 2.203/2001, desta Comissão, informando que Jordane Cardoso de Souza 
Ferreira se encontra na Casa de Detenção Antõnio Dutra Ladeira e que o 
sentenciado Márcio Martins Pinheiro recebeu atendimento médico nos dias 
que menciona; oficio do Secretário Municipal de Saúde, em resposta a 
requerimento desta Comissão, informando as razões por que o centro de 
saúde que funcionava no Aglomerado Santa Lúcia não pode ser reaberto; 
oficio do Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em 
resposta a requerimento desta Comissão, informando que é impossível para 
a Prefeitura instalar um Posto de Serviços Integrados Urbanos - PSIU -, na 
região do Aglomerado Santa Lúcia, por se tratar de serviços exclusivos do 
Governo do Estado; pedido de comissão de praças da PMMG e bombeiros 
militares, solicitando apoio desta Comissão a fim de provar que o ex-Soldado 
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Wedson Campos Gomes é inocente; oficio da Juiza de Direito da 2• Vara 
da Comarca de Vespasiano, solicitando providências desta Comissão a fim 
de se designar um Defensor Público para aquela comarca, pelos motivos que 
relata. A seguir, na fase de apreciação de matérias que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia, o Presidente submete à votação o 
Requerimento n• 2.327/2001, que é aprovado. Após, é aprovado, em redação 
final, o Projeto de Lei n• 1.505/2001. Na fase de apreciação de matérias da 
Comissão, sao aprovados requerimentos do Deputado Edson Rezende, em 
que pede seja enviado ofício à Ouvidoria da Polícia do Estado, pedindo 
informação sobre denúncia registrada naquele órgão, realtiva à prisão 
irregular de alunos do Colégio Estadual Central; seja realizada audiência 
pública para ouvir comissão especial da Secretaria da Justiça e de Direitos 
Humanos sobre o nao-pagamento , até o momento, de indenização às 
vítimas de crime de tortura; e sejam solicitadas à Corregedoria de Policia 
Civil informações sobre a apuração de crimes e irregularidades cometidos por 
policiais de Alienas; do Deputado Marcelo Gonçalves, em que pede seja 
encaminhado ofício ao Secretário da Segurança Pública, pedindo apuraçao 
da morte do Sr. José Valente Filho, de Coelha, na zona rural de Viçosa; dos 
Deputados Luiz Tadeu Leite e Edson Rezende, em que pedem seja enviado 
oficio ao Secretário da Segurança Pública, pedindo transferência e garantia 
de vida para os presos que menciona, da 19• Delegacia Regional, de 
Alienas; dos Deputados Edson Rezende e Elbe Brandão, em que pedem seja 
organizada por esta Comissão e pela estrutura administrativa desta Casa 
campanha pública em prol do desarmamento da população mineira. A seguir, 
o Presidente convida a compor a Mesa o Sr. Jair Alves Batista, Vereador; o 
Maj. Domingos Sávio Fernandes e a Sra. Simone Nunes Ribeiro. O Deputado 
Edson Rezende passa a palavra aos membros da Mesa, cada um por sua 
vez, para suas exposições, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Luiz Tadeu Leite- João Leite. 
ATA DA 55• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, Rogério Correia e Sebastiao Navarro Vieira, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Ato continuo, informa o recebimento 
de ofícios dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento; 
Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas; João Bosco Murta Lage, Presidente da 4" Cãmara do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de 
Negócios da Caixa Econômica Federal (5); Gilberto José Rezende dos 
Santos, Coordenador do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério do 
Estado de Minas Gerais; Cirfaco Serpa de Menezes, Superintendente 
Regional da CODEVASF-1 a SR; Vilson Luiz da Silva, Presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais; 
Januário de · Souza Rocha Filho, Presidente da Cãmara Municipal de 
Divinópolis; e das Sras. Carmen Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora-Geral 
de Convênios da Fundação Nacional de Saúde; Mônica Messenberg 
Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (2); Elizabeth Regina Fragoso, Coordenadora de Celebração e 
Cadastro da Fundação Nacional de Saúde (2), e Solange Maria de Fátima 
Gomes Paiva Castro, Diretora de Disseminação de Informações 
Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação 
de pareceres sobre proposicôes sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente comunica o recebimento de requerimento do Deputado lvair 
Nogueira, em que solicita a retirada de pauta de todos os projetos, e do 
Requerimento n• 2.398/2001. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, às 15 horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - João Pinto Ribeiro - lvair Nogueira - Eduardo 

Hermeto. 
ATA DA 9" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

TAXAS 
As dez horas do dia nove de agosto de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Miguel Martini, Márcio Kangussu e Sebastião 
Costa (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança 
do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em 
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão e passa a 
palavra ao relator, Deputado Miguel Martini, para que proceda á leitura do 
documento. Submetido a discussão e votação, é aprovado o relatório final da 
Comissão. A Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos, para que seja 
lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos e, em virtude de aprovação 
de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, a Presidência dispensa a 
leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a 
subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Sebastião Costa, Presidente- Miguel Martini- Márcio Kangussu. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.473/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, a proposição em tela tem por 
objetivo dar a denominação de Burle Marx à Estação de Tratamento de 
Esgotos - ETE- Arrudas -, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG -,situada no Municlpio de Sabará. 

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e 
Justiça examinasse preliminarmente o projeto. o autor deste requereu, com 
fundamento no art. 140 do Regimento Interno, fosse ele remetido à comissão 
seguinte. 

Dessa forma, compete a este órgão colegiado apreciar o mérito da 
proposição, nos termos do art. 102, XI, do referido Diploma Regimental. 

Fundamentação 
O bem público ao qual se pretende dar nome, pertencente a sociedade de 

economia mista, ou seja, empresa estatal, é sobremaneira importante para o 
controle de poluição dos rios São Francisco e das Velhas, no que concerne 
ao tratamento de efluentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com 
efeito, a ETE-Arrudas, quando concluida, removerá cerca de 90% da carga 
de sólidos e residuos orgãnicos dos esgotos domésticos e industriais 
lançados no ribeirão Arrudas. 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte promoveu, em abril de 1992, 
seminário para tratar das questões sanitárias e de recuperação da Bacia do 
Arrudas, bem como da necessidade de se tratarem os esgotos lançados no 
ribeirão. O evento contou com a presença e a importante contribuição do 
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renomado paisagista Roberto Burle Marx, que visitou o local onde seria 
instalada a ETE e aconselhou se fizesse ali a recomposição e a melhoria da 
área verde. Por tal razão, assim como pelo fato de que Burle Marques se 
notabilizou por ter dedicado vida e obra não só ao paisagismo, como também 
à preservação ambiental, reconhecemos a oportunidade de se lhe prestar 
homenagem, emprestando seu nome à referida estação de tratamento. 

Conclusão · 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 

1.473/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1 O de agosto de 2001. 
Elaine Matozinhos, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.564/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Eduardo Hermeto, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Comunitária 
Profissionalizante Feminina Rosa de Saram, 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 agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação, fundada em 21/4/91, é uma obra beneficente, 

religiosa e educacional, que dá assistência, prioritariamente, à comunidade 
evangélica. Prestar serviços jurídicos, de saúde e apoio espiritual a crianças, 
adolescentes e idosos, proporcionando-lhes um ambiente saudável, 
conforme suas possibilidades, é também um dos seus principais objetivos. 

Conforme consta em seu estatuto, a Associação também oferece cursos 
profissionalizantes, possibilitando dessa maneira que seus associados 
possam inserir-se no mercado de trabalho. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em beneficios para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do titulo declaratório de 
utilidade pública que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.564/2001 

como foi originalmente redigido. 
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Adelino de Carvalho, relator. 

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 
1.538/2001 
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Relatório 
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De iniciativa da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a 
proposição em epígrafe tem por objetivo seja dado cumprimento ao disposto 
no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado: aprovar previamente a 
alienação de terras devolutas que especifica. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade; em seguida, a Comissão de Política Agropecuária opinou pela 
aprovação da matéria na forma apresentada. 

Dando continuidade á tramitação, compete-nos agora apreciar o projeto de 
resolução, atendo-nos aos lindes estabelecidos pelo art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
As porções de terras de que trata a proposição, localizadas em área rural, 

são 23, e os processos administrativos a elas referentes foram instruidos pela 
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS -, órgão este subordinado ao Instituto de Terras de Minas 
Gerais - ITER-MG. 

A transferência de domfnio de tais imóveis vai ao encontro da polftica 
mineira de valorização da atividade rural e de incentivo à fixação do 
trabalhador no campo. Cumpre ressaltar, também, que tal medida não 
implicará despesas para os cofres públicos, porquanto a legitimação de 
posse dar-se-á por compra preferencial e, além disso, o futuro proprietário da 
gleba já efetuou pagamento de taxas e emolumentos à RURALMINAS, para 
que era pudesse desimcubir-se de sua atribuição. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n• 

1.538/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Pinto Ribeiro -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.522/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe altera a 
legislação tributária estadual, estabelecendo isenção do ICMS nas operações 
com lâmpadas fluorescentes compactas - LFC. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
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Cabe agora a esta Comissão apreciar o mérito do projeto. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela altera a Lei n• 6.763, de 1975, que consolida a 

legislação tributária estadual, com as alterações introduzidas pelas Leis n•s 
9.944 e 9.758, ambas de 1989. 

Propõe o projeto de lei em análise a inclusão de mais uma hipótese de 
isenção do ICMS, desta feita alcançando as operações internas para 
aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas - LFCs. 

Todo e qualquer beneficio fiscal do ICMS depende, antes da edição de lei 
estadual ou de ato normativo especifico, de prévia celebração de convênio 
interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -, consoante o disposto no art. 155, § 2", XII, letra "g", da 
Constituição Federal, e na Lei Complementar Federal n• 24, de 1975, 
recepcionada pelo art. 34, § 8", do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Somente depois de celebrado o convênio, com adesão unânime dos 
Estados e do Distrito Federal, implementa-se o beneficio fiscal por meio de lei 
estadual especifica ou mesmo de decreto do Poder Executivo de cada 
Estado. 

Em relação às lâmpadas fluorescentes compactas - LFCs, foi celebrado no 
CONFAZ o Convênio n• 27/2001, isentando do ICMS as operações internas 
para sua aquisição, com prazo determinado de isenção até 31/7/2001, 
podendo, evidentemente, ser prorrogado por períodos subseqüentes, 
notadamente enquanto estiver em vigor o programa de racionamento de 
energia elétrica. 

Assim, a matéria já foi autorizada previamente pelo CONFAZ, cabendo à lei 
ordinária estadual apenas e tão-somente reproduzir os termos do convênio e 
não criar hipótese definitiva de não-incidência tributária, ainda que 
dissimulada em forma de isenção, uma vez que as hipóteses de não-
incidência do ICMS são estabelecidas taxativamente na Constituição Federal, 
quando recebem a denominação de imunidade, ou na lei complementar 
federal. 

Assim, de modo a adequar a proposição ao convênio do CONFAZ, 
apresentamos o Substitutivo n• 1, que acrescenta dispositivo à Lei n• 6. 763, 
de 1975, autorizando o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS 
sobre operações com lâmpadas fluorescentes, até a alíquota zero. Impõe-se 
ainda ao Executivo a edição de decreto para implementar efetivamente o 
beneficio, bem como a adoção de medidas de recomposição de receita no 
exercício financeiro em que vigorar o beneficio fiscal e nos dois exercícios 
subseqüentes, conforme dispõe o art. 14 da Lei Complementar Federal n• 
101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 



338 
Conclusão 

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.522/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações com lâmpadas fluorescentes compactas - LFC. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 12- ......................................................... . 
§ 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, observado o disposto no art. 14 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a reduzir a carga 
tributária nas operações internas com lâmpadas fluorescentes compactas -
LFC até a alíquota zero.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias á execução 
desta lei no prazo de trinta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Pinto Ribeiro -

Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.310/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.310/2000 dispõe 
sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma originalmente 
proposta. Posteriormente foi o projeto enviado â Comissão de Polltica 
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de sua 
competência, conforme o disposto no art. 188, ele o art. 122, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise visa criar o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo 

da Mamona, com o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade e 
da competitividade do setor e estimular a plantação e o desenvolvimento de 
tecnologia aplicável para essa atividade agrfcola. Determina a adoção de 
várias medidas para retomada da cultura pelo pequeno produtor rural do 
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Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, duas regiões bastante 
carentes. 

Os projetos anteriores que visavam incentivar a cultura da mamona não 
atingiram seus objetivos. A mamona, antes apenas uma planta do "mato", 
conquistou "status" e tornou-se alternativa de renda para muitos produtores, 
inclusive do Sul de Minas, os quais sofreram as conseqüências da crise do 
café. No Sul de Minas existem 225 produtores, em seis municípios da região, 
interessados na extração de óleo da semente da mamona. Dessa semente 
são extrafdos 45% de óleo, e o restante é utilizado como adubo. O óleo 
contém 90% de ácido graxo ricinoléico, que, de acordo com a EMATER, 
possui mais de 400 aplicações industriais. 

No Norte de Minas, na região de ltacarambi, são cerca de 2000 produtores, 
fornecedores da Poly-Urethane, que processa 20Udia de mamona. O preço 
de uma saca de mamona, com 60kg, é de R$24,00, enquanto, a titulo de 
comparação, uma saca de milho com a mesma medida está sendo 
comercializada por aproximadamente R$7,00. No Brasil, são processadas 
150 mil toneladas-ano de mamona, e a concorrência é muito acirrada, com a 
presença de empresas multinacionais nesse mercado. 

A expansão da produção do poliuretano advindo do óleo de mamona deve 
ser avaliada com cuidado, já que o custo, no Brasil, praticamente inviabiliza a 
competição no mundo globalizado. 

Daf, a importância desse projeto. As empresas produzem ainda a chamada 
"torta de mamona", um adubo químico indicado para as plantações de 
banana, mamão, cebola, tomate, batata, abobrinha, berinjela e beterraba e 
na adubação de videira e café. 

Ainda de acordo com a EMA TER, outra vantagem de se utilizar a mamona 
como adubo orgânico é o fato de ela ser um nematicida natural, por conter a 
"ricina", que mata as pragas que atacam as plantas. É: uma cultura simples e 
muito importante, uma vez que necessita de mão-de-obra em todas as 
etapas da produção, ao contrário, por exemplo, do milho, cuja cultura é toda 
mecanizada. 

O Brasil já foi o primeiro produtor mundial da mamona e hoje ocupa a 
terceira posição, atrás da China e da lndia. 

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial promoveu, no ano 
passado, audiência pública, na qual se discutiram maiores investimentos, 
com representantes do Banco do Nordeste e outras entidades interessadas 
na canalização de recursos para o setor, por meio de linhas de financiamento 
aos produtores rurais. Baseada nas conclusões da audiência pública, a 
comissão acrescentou novas sugestões ao projeto, por meio do Substitutivo 
n• 1, que complementam o seu conteúdo programático, com uma adequada 
formulação de objetivos, sem alterar o espfrito da proposição. 
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O Substttutivo n° 1 propõe a criação do Programa Mineiro de Incentivo 

ao Cultivo da Mamona - PRÓ-MAMONA no âmbtto do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, não implicando a adoção da medida 
em novas despesas para os cofres públicos. Além do remanejamento interno 
dos recursos do próprio fundo, o programa prevê ações a serem 
desenvolvidas pelo Poder Executivo, para incentivar a criação de linhas de 
crédito especiais destinadas ao investimento, ao custeio e à modernização da 
cadeia produtiva da mamona, por meio de entendimentos com instituições 
financeiras que atuam no Estado. Não existe, portanto, sob o ponto de vista 
financeiro-orçamentário, óbice para a aprovação do projeto. 

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

1.310/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Polftica Agropecuária e Agroindustrial. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - João Pinto Ribeiro -

Eduardo Hermeto - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 269/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei sob 
comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Elói Mendes. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do art. 
102, Vil, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Conforme esta Comissão já se manifestou na oportunidade em que se 
discutiu a matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

A autorização legislativa sob comento vem atender ao disposto no ·art. 18 
da Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/96, que 
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece normas 
gerais sobre licitação e contratos da administração pública. 

Atende, também, aos preceitos da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que 
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal, e, especificamente, do § 2° do seu art.105, ao estabelecer que a 
movimentação do ativo permanente do Tesouro, através de venda ou 
doação, se fará somente com autorização explícita do Legislativo, dada em 
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lei especial ou através de lei orçamentária, quando couber. 

Formulada em obediência aos preceitos legais que versam sobre a 
transferência de domínio de bens públicos, a matéria em questão não 
representa despesas para os cofres públicos nem acarreta repercussão na lei 
orçamentária, embora haja diminuição do ativo imobilizado do Tesouro. 

Devemos considerar, desta vez sob o ponto de vista do mérito, que a 
referida doação se reveste de interesse público relevante, pois o instrumento 
que a formaliza prevê a transferência de domfnio dos imóveis para o 
município, e, dessa forma, o Chefe do Executivo municipal poderá fazer as 
necessárias melhorias na Escola Municipal Júlia Camões Vieito, que fá se 
encontra. 

Conclusão 
Para razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 269/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - João Pinto Ribeiro -

lvair Nogueira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 269/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municfpio de Elói Mendes os imóveis 

que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município Elói Mendes 

os imóveis constituídos de terrenos contíguos e respectivas benfeitorias, com 
áreas de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), de 1.280m2 (mil duzentos e 
oitenta metros quadrados) e de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), 
situados nesse município, no Bairro Santa Zita, registrados, respectivamente, 
sob o n° 10.381 do livro 3-1, a fls. 158; n° 1.282 do livro 2, a fls. 282; e no 
11.260 do livro 3-J, a fls. 127, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Elói Mendes. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se a abrigar a 
Escola Municipal Júlia Camões Vieito. 

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 321/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Bifac Pinto, o Projeto de Lei n° 321/99 tem por 
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A proposição foi aprovada no 1° tumo com a Emenda n° 1, apresentada por 
esta Comissão, retornando para que seja elaborado parecer para o 2° turno, 
nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei que ora analisamos, que cumpre normas de natureza 
constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem prover a necessária 
autorização legislativa para que o Estado possa movimentar os valores que 
compõem o ativo permanente do Tesouro, por meio de venda, doação ou 
cobrança. 

Reiteramos o entendimento anterior desta Comissão ao constatar que o 
projeto não encontra impedimento de natureza financeira e orçamentária, 
pois não representa despesas nem incremento da receita na contabilidade do 
Estado. 

A par dessas considerações, devemos acrescentar que a autorização para 
o negócio jurídico em exame resultará em beneficios para a comunidade, 
uma vez que a área a ser doada servirá para ampliação do parque industrial 
do municfpio, o que possibilitará a abertura de novas frentes de trabalho. 

Devemos ponderar, ainda, que as emenda a serem apresentadas ao 
vencido servirão apenas para adequação do projeto á boa técnica legislativa, 
não configurando nenhuma matéria nova, impedida de ser apresentada no 2° 
turno de votação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 321/99 

com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1 o turno. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se, no art. 1°, o trecho que vai do vocábulo "confrontando" ao 
vocábulo imediatamente anterior a "conforme". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O imóvel reverterá ao património do Estado se, findo o prazo de 

três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista no artigo anterior.". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - João Pinto Ribeiro -

lvair Nogueira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 321/99 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Rita do 
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Sapucaf. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa 

Rita do Sapucal parte do imóvel de propriedade do Estado, situado naquele 
município, constituldo de terreno com área total de 23,59 ha (vinte e três 
vírgula cinqüenta e nove hectares}, confrontando no ponto um, na extensão 
de 24,00 m (vinte e quatro metros), com o córrego raso; nos pontos dois, três, 
quatro, cinco, seis e sete, na extensão de 528,00 m ( quinhentos e vinte e 
oito metros), cem a rodovia de acesso a Pouso Alegre; nos pontos oito e 
nove, na extensão de 1.095,00 m ( mil e noventa e cinco metros}, com 
terreno da Companhia de Distritos Industriais; e, na interseção dos pontos 
nove e um, na extensão de 376,00 m ( trezentos e setenta e seis metros), 
com o córrego Raso, conforme registro n• 2.740, a fls. 120 do livro 2-L do 
Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita do Sapucaí. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se à 
ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaf. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no prazo de três 
anos ccntados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação 
prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 601/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Ivo José e tem por 

escopo autorizar o Poder Executivo a efetuar a permuta de imóvel de 
propriedade do Estado por outro pertencente a particular, ambos situados no 
Município de Mariana. 

A proposição foi aprovada no 1 • turno, com a Emenda n• 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora retorna a esta Comissão, a 
fim de receber parecer para o 2° tumo. 

Nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento Interno, faremos constar 
neste parecer a redação do vencido, a ser formalizada na sua parte final. 

Fundamentação 
Importa esclarecer que os imóveis de que trata a proposição dizem 

respeito, de um lado, a um terreno do Estado que se encontra em desuso e, 
de outro, a uma gleba de terra inserida no Parque Estadual do ltacolomi, na 
qual, por força da Lei n• 4.495, de 4/6/67, existe o impedimento de se exercer 
qualquer atividade produtiva. 

Quanto à emenda que foi apresentada ao projeto, informamos que ela se 
deve à exigência ccntída no art. 17, c/c o art. 24, X, ambos da Lei Federal n• 
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No respeitante à análise do impacto financeiro que possa advir da 
aprovação do projeto, reiteramos o afirmado em 1 o turno de que a pretendida 
transferência do dominio, por sua natureza, observado o que dispõe a citada 
emenda, não ocasiona despesa para os cofres públicos nem acarreta 
repercussão na lei orçamentária do Estado, visto não gerar diminuição do 
ativo imobilizado do Tesouro. 

Entretanto, cabe-nos apresentar emenda ao vencido para adequar o 
projeto à boa técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 601/99 

com a Emenda n° 1 ao vencido no 1 o turno. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de 

propriedade do Estado situado na Rua Conde da Conceição, ou da Olaria, 
composto de duas partes de um terreno localizado no perlmetro urbano de 
Mariana, registrado sob o n° 2.935, livro 3-F, a fls. 88, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Mariana, por imóvel de propriedade de Maria das 
Dores Gonçalves situado no local denominado Belchior, com área de nove 
hectares sete ares e cinco centiares, no Municfpio de Mariana, registrado sob 
o n° 11.086, no livro 3-P, a fls.72/73, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana, ressalvado 1/4 (um quarto) do imóvel correspondente 
ao usufruto vitalício de Sérgia Alves Ferreira.". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

João Pinto Ribeiro- lvair Nogueira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 601/99 
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade nas 

condições em que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a permutar imóvel de 

sua propriedade situado na Rua Dom Viçoso, s/n°, composto de duas partes 
de um terreno na cidade de Mariana, havido por compra conforme registro no 
livro 3-F, a folhas 88, n° de ordem 2.935, dentro das divisas pela frente com a 
citada rua, fundos pelo Córrego do Seminário, hoje campo de futebol do 
Guarani Clube, dessa cidade, pelo lado direito, com Nativo de Tal e, pelo lado 
esquerdo, com casa de Francisco Camelo, pelo imóvel de propriedade de 
Maria das Dores Gomes Gonçalves, situado no local denominado "Belchior", 
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com área total de nove hectares, sete ares e cinco centiares, no Município 
de Mariana, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob 
o n• 13-413, livro 2-J, a fls. 208, ressalvado 1/4 (um quarto) do imóvel, 
correspondente ao usufruto vitallcio de Sérgia Alves Ferreira. 

Art. 2" - A permuta se realizará após a avaliação dos imóveis, cujos valores 
devem ser iguais. 

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 719/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa 

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que 
especifica. 

Aprovado o projeto no 1" turno, na forma apresentada, cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2" turno, nos termos do art. 102, 
VIl, "d", do Regimento interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno com área de 2.000m2 

{dois mil metros quadrados), situado no Município de Sarzedo e destina-se à 
construção da sede da Prefeitura Municipal. 

A autorização legislativa em causa vem atender ao disposto no art. 18 da 
Constituição Estadual, na Lei Federal n• 8.666, de 21/6/96, que regulamenta 
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos da administração pública e, ainda, a Lei Federal n• 
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal e, especificamente, o § 2• do seu art. 
105, ao estabelecer que a movimentação do ativo permanente do Tesouro, 
por meio de venda ou doação, far-se-á somente com autorização explícita do 
Legislativo, dada em lei especial ou mediante lei orçamentária, quando 
couber. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de 
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa despesas 
para os cofres público nem acarreta repercussão na lei orçamentária, embora 
haja diminuição do ativo imobilizado do Tesouro. 

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação . 

Entretanto, visando aprimorar o texto do projeto, em conformidade com a 
boa técnica de redação legislativa, cumpre-nos apresentar-lhe substitutivo, 
cuja formalização será feita na parte conclusiva deste parecer. 
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de lideranças. 

Conclusão 
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 719199 na 
forma do Substitutivo n° 1, conforme se segue. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sarzedo 

o imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno com área de 
2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado nesse municlpio, registrado a 
fls. 168 do Livro 3-K, matrícula n° 9.675, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Betim. 

Parágrafo único - O imóvel referido destina-se à construção da sede da 
Prefeitura Municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Pinto Ribeiro -

Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.12412000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira 
e tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Municlpio 
de Diamantina o imóvel que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, tal como apresentada e agora vem a 
esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, Vil, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a proposição foi doado ao Estado pelo Município de 

Diamantina para que nele fosse construída uma cadeia pública. 
No entanto, o Estado não deu cumprimento à finalidade estabelecida para 

o imóvel, encontrando-se este sem utilização, o que fez o atual Prefeito de 
Diamantina reivindicar a sua reversão ao património municipal para que 
possa utilizá-lo em proveito do interesse da população diamantinense. 

No que concerne à repercussão financeira do projeto, cumpre dizer que ela 
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é nula, porquanto o Estado não despenderá recursos para a efetivar da 
transferência de domínio do imóvel. Conseqüentemente, o negócio não 
afetará a lei orçamentária anual do Estado. 

Não obstante a proposição não conter vicio de natureza jurídica e não 
apresentar implicações de ordem financeira ou orçamentária, julgamos de 
bom alvitre apresentar-lhe emenda com o intuito de corrigir erro material 
observado no art. 1° e aprimorar o seu texto, de conformidade com a boa 
técnica legislativa. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.124/2000, em 2° turno, com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDAW 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

Diamantina o imóvel situado nesse municfpio, na localidade denominada 
Jacuba/Soberbo, constitufdo de terreno com área de 5.121,10m2 (cinco mil 
cento e vinte e um vfrgula dez metros quadrados), registrado sob o n° 11.437, 
do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Pinto Ribeiro 

Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.152/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.152/2000 tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Bela Vista de Minas. 

A proposição foi aprovada no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Retorna, agora, a 
esta Comissão para que seja elaborado parecer para o 2° turno, nos termos 
do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A necessidade de projeto de lei da natureza do que ora analisamos é 
decorrente de normas de caráter constitucional, administrativo e de direito 
financeiro que exigem a autorização legislativa para se fazer movimentação 
contábil com os bens imóveis do patrimônio do Estado . 

Reiteramos o entendimento exarado por esta Comissão, no 1 o turno, sobre 
o projeto de lei sob comento. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a 
proposição não acarreta despesas ou encargos para o Estado e não causa 
nenhum impacto na lei orçamentária. 
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Trata-se apenas de transferir um bem imóvel ao patrimônio do 

município para que seja edificada uma unidade da rede escolar , atendendo, 
assim, aos anseios da comunidade e, por conseqüência, ao interesse 
público, que deve revestir todo negócio jurídico dessa espécie. 

Embora irrepreensivel o projeto do ponto de vista legal, devemos 
apresentar emenda ao vencido no 1° turno, com vistas a fazer correções em 
seu texto. 

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

1.152/2000com as Emendas n° 1 e n° 2 ao vencido no 1° turno. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se, no art. 1°, o trecho que vai do vocábulo "medindo" ao vocábulo 
"Jesus". 

EMENDA N-2 
No art. 1°, onde se lê: "de acordo com a certidão de registro registrada sob 

o n° 1.264, em 9 de setembro de 1950, no Cartório do 1° Ofício da Comarca 
de Nova Era", leia-se: "registrado sob o número de ordem 1.264, a fls. 52 do 
livro 3/C de Transcrição das Transmissões, conforme certidão expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Era". 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - lvair Nogueira -

Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N" 1. 152/2000 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Bela Vista de 
Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bela 

Vista de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituido de terreno com 
área total de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado nesse município. 
no local denominado São Sebastião da Bela Vista, antigo Onça, na Rua José 
Modesto de Ávila, medindo 100m (cem metros) de fundo, confrontando nas 
suas quatro divisas com terrenos de propriedade de José Modesto de Ávila e 
Maria Marcelina de Jesus, de acordo com a certidão de registro registrada 
sob o número 1.264, em 9 de setembro de 1950, no Cartório do 1° Ofício da 
Comarca de Nova Era. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se à 
edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato Ávila. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três 
anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe 
for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. 
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.172/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n• 
1.172/2000 tem por objetivo alterar a redação do art. 2• da Lei n• 12.644, de 
17/10/97. 

No 1• turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n• 1, 
oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, também com a Emenda 
n• 1, apresentada em Plenário. 

Retoma, agora, a esta Comissão para que seja elaborado parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame pretende alterar dispositivo da Lei n• 12.644, de 
17/10/97, que autoriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 
de Minas Gerais - CODEURB - a doar á Companhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais - COHAB-MG - imóvel destinado à construção de unidades 
residenciais para policiais civis e militares do Estado. Com a modificação, 
eleva de três para cinco anos o prazo para cumprimento do encargo adscrito 
na lei. Caso não se cumpra o objetivo da doação, o bem imóvel reverterá ao 
patrimônio da entidade doadora. 

A Emenda n• 1, apresentada em Plenário, autoriza, também, o Poder 
Executivo a doar à COHAB-MG imóvel matriculado sob o número 34.767 do 
livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Contagem, para atendimento 
prioritário às famflias de policiais civis, militares e servidores públicos civis 
estaduais. 

Conforme manifestação anterior, fica constatado que, além de não 
representar despesa para o orçamento do Estado, a alteração proposta trará 
beneficios para a comunidade, pois concorrerá para a diminuição da 
demanda por moradias populares no Estado. 

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

1. 172/2000 no 2• turno, na forma do vencido no 1 • turno . 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

João Pinto Ribeiro - lvair Nogueira . 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.172/2000 

Estabelece novo prazo para o cumprimento do encargo a que se refere a 
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Lei n° 12.644, de 17/10/97. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica estabelecido o prazo de cinco anos, contados da lavratura da 

escritura pública de doação, para o cumprimento do encargo de que trata a 
Lei n° 12.644, de 17/10/97. 

Art. 2° - Fica o Estado, por meio do Poder Executivo, autorizado a doar à 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -, após 
repactuado, de acordo cem as normas vigentes, o seu crédito hipotecário 
junto à Cooperativa Habitacional Colonial, oriundo de empréstimo concedido 
pela extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e relacionado com 
o loteamento Parque das Mangueiras, no Município de Contagem, previsto 
na matricula n° 34.767, livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis de 
Contagem. 

Parágrafo único - A COHAB-MG organizará, em parceria com a 
Cooperativa Habitacional Colonial, o Instituto de Orientação às Cooperativas 
Habitacionais - INOCOOP-MG - e a Caixa Econômica Federal, com o 
financiamento desta, na forma do programa Carta de Crédito, combinado 
com o Programa PROLAR - Minas + Humana, a implantação de um 
empreendimento habitacional, para atendimento prioritário às famílias de 
policiais civis e militares e de servidores públicos civis. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em ccntrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.300/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epigrafe tem 

por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que 
menciona ao patrimônio do Município de lbirité. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, 
cabendo agora a esta Comissão apreciá-la no 2° turno, atendo-se ao 
disposto no art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Trata a proposição de prover a autorização legislativa para que o Poder 
Executivo possa transferir ao Município de lbirité bens imóveis para 
edificação de unidades escolares, autorização esta determinada pelo § 2° do 
art. 105 da Lei n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, temos a ponderar 
que a medida proposta no projeto de lei em análise não acarreta despesas 



o 
" . 
§ 
0 
o 
~ 

o o 
< • .. 
~ o , 

351 
para os cofres do Estado nem causa impacto na lei orçamentária. Trata-
se, a bem da verdade, da fiscalização patrimonial do Estado, que é feita "a 
priori" e que tem por objeto o controle das modificações dos bens públicos. 
ao serem transferidos de uma unidade administrativa para outra. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à aprovação 
da matéria. 

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

1.300/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Pinto Ribeiro -

Eduardo Hermeto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.300/2000 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar os imóveis que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 

lbirité o imóvel constituído por terreno com área de 23.864,63m2 (vinte e três 
mil oitocentos e sessenta e quatro vírgula sessenta e três metros quadrados), 
situado nesse município, na Fazenda das Palmeiras, junto ao Bairro Durval 
de Barros, registrado no livro n° 2, matricula no 2.225, do Serviço Registra! de 
Imóveis de lbirité. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
edificação de unidade escolar. 

Art. 2°- Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o 
imóvel constituído por terreno com área de 18.966,38m2 (dezoito mil 
novecentos e sessenta e seis vlrgula trinta e oito metros quadrados). situado 
no local denominado Retiro do Jatobá e Mato da Cruz, no Município de lbirité, 
registrado sob o n° 4.115, a fls. 136 do livro 3-D, no Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Betim. 

Art. 3° - O imóvel a que se refere o art. 2° destina-se à construção de 
unidade escolar. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no art. 2° reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista neste artigo. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 4 E A SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N" 
2 AO PROJETO DE LEI N° 1.250/2000 

Comissão de Polltica Agropecuária e Agroindustrial 
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Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.250/2000 
autoriza o Estado de Minas Gerais a participar da implantação do Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, de que trata a Lei 
Complementar Federal n° 93, de 4/2/98. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, 
que apresentou. As Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Durante a fase de discussão, foram apresentadas, em Plenário, a Emenda 
n° 4 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, que vêm a esta Comissão para 
receber parecer, nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra -, criado pelo 

Governo Federal pela Lei Complementar n° 93, de 1998, tem por objetivo 
principal o financiamento de programas de reordenação fundiária e de 

· assentamento de produtores rurais. A administração dar-se-á de forma 
descentralizada, com a participação dos Estados, dos municípios e da 
sociedade civil na execução dos projetos de distribuição de terras. Daí, a 
necessidade de elaboração de lei estadual específica, que autorize a 
participação do Estado na implantação desse Fundo. 

Na análise do projeto no 1° turno, esta Comissão entendeu que a criação 
do Banco da Terra era medida bastante louvável e que a participação do 
Governo Estadual em sua implementação era imprescindível às ações de 
reforma agrária e aos projetos de assentamento rural existentes em território 
mineiro. Outrossim, o parecer opinava pela aprovação das Emendas n°s 1 a 
3, da Comissão de Constituição e Justiça, com o que concordamos. 

A Emenda n° 4 pretende que a implantação do Banco da Terra se dê por 
intermédio do ITER, e não pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, como prevê o projeto original. A nosso ver, tal proposta 
revela-se inoportuna, uma vez que o ITER é, ainda, uma superintendência da 
Secretaria de Planejamento e não dispõe da autonomia administrativa 
necessária para gerir tal Fundo. Vale ressaltar, por oportuno, que se encontra 
em discussão, na Casa, o Projeto de Lei n° 1.421/2001, que visa, 
exatamente, a transformar o ITER em autarquia e que recebeu parecer 
favorável desta Comissão. 

Com relação à Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, que propõe uma nova 
composição para o Conselho Gestor do Banco da Terra, somos forçados a 
concordar apenas em parte com seu conteúdo. Pelo mesmo motivo exposto 
anteriormente, a Presidência desse Conselho não deve ser atribuída ao 
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Diretor-Geral do ITER, pelo menos até que esse órgão tenha sua 
estrutura modificada, de fato e de direito. Por esse motivo, apresentamos, ao 
final deste parecer, a Subemenda n• 2 à Emenda n• 2, que mantém o 
Secretário de Agricultura como Presidente do Conselho Gestór, conforme o 
projeto original, mas incorpora outras sugestões da Subemenda n• 1, como 
os representantes dos municfpios, da CPT e da Fundação Jo.ão Pinheiro, 
além do Diretor Fundiário do ITER. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n• 4 e da 

Subemenda n•1 à Emenda n• 2, e pela aprovação da seguinte Subemenda n• 
2 à Emenda n• 2. 

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 6°, na forma proposta pela Emenda n• 2, a seguinte redação: 
"Art. 6°- O Conselho Gestor será integrado: 
I - pelo Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 

o presidirá; 
11 - pelo Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
111 - pelo Secretário de Estado da Fazenda; 
IV - pelo Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER-; 
V- pelo Diretor da Diretoria Fundiária do ITER; 
VI - pelo Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Ex1ensão Rural 

de Minas Gerais- EMATER-MG -; 
VIl - pelo Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A -

BDMG-; 
VIl I - pelo Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais - EPAMIG -; 
IX - pelo Presidente da Fundação Rural Mineira - Colonização e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -; 
X- pelo Presidente da Fundação João Pinheiro- FJP -; 
XI - por um representante da Organização das Cooperativas do Estado de 

Minas Gerais - OCEMG -; 
XII - por um representante da Federação da Agricultura no Estado de Minas 

Gerais- FAEMG -; 
XII I - por um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Minas Gerais- FETAEMG -; 
XIV - por um representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, 

indicado pela CNBB; 
XV - por dois representantes da Secretaria de Agricultura, ou órgão 

equivalente, dos municfpios, indicados na forma do regulamento . 
§ 1 • - Os membros do Conselho Gestor serão representados, na sua 
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ausência e impedimento, por seus substitutos legais. 

§ 2° - Em suas ausência e impedimento, o Presidente do Conselho indicará 
seu substitutivo dentre os demais representantes. 

§ 3° - Nas deliberações do Conselho Gestor o Presidente terá, além do voto 
ordinário, o de qualidade. 

§ 4•- O Conselho Gestor deliberará por maioria simples de votos, presente, 
no mínimo, a metade de seus membros. 

§ s•- A participação no Conselho Gestor não será remunerada.". 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 



" õ 

o . 
o 

~ 
õ; 
.g 
• o 

-< 
o .. 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 63" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
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As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, José 
Braga, Adelmo Carneiro Leão e Elaine Matozinhos, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Braga, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
procede á leitura da correspondência e, a seguir, passa à discussão e 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do 
Projeto de Lei n• 1.434/2001, no 1• turno, o qual procede à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda 
n• 1. Faz uso da palavra, para discutir, o Deputado Doutor Viana. Submetido 
a votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário 
da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em turno 
único, os Projetos de Lei n•s 1.4g312001 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 
1.503/2001 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.531/2001 (relator: 
Carlos Pimenta) e 1.535/2001 (relatora: Deputada Elaine Matozinhos). A 
seguir, a Presidência submete a votação os Requerimentos n•s 2.262 e 
2.2g512001, os quais são aprovados. Submetido a votação, é rejeitado o 
Requerimento n• 2.300/2001. A Presidência defere a retirada de pauta do 
Requerimento n• 2.316/2001 e, a seguir, submete a discussão e votação o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 716/99, do Deputado Bené 
Guedes , o qual é aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão 
e votação de proposições da Comissão. O Deputado Marco Régis apresenta 
requerimento da Comissão de Saúde, em que solicita sejam enviados offcios 
com votos de congratulações à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA -, ao 
Instituto Renê Rachou da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte, ao 
professor João Carlos Pinto Dias e à Secretaria de Estado da Saúde. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A Presidência passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, para apresentar 
requerimento de sua autoria. O Deputado Marco Régis apresenta 
requerimento em que solicita seja pedido ao Secretário da Saúde que tome 
as providências cablveis com relação ao fechamento do Pronto-Socorro José 
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da Rocha, de Sete Lagoas. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. Ao retomar a direção dos trabalhos e nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Marco Régis, Presidente- Adelmo Carneiro Leão- Carlos Pimenta. 

ATA DA 67• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Kemil Kumaira e Sávio Souza Cruz, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Kemil Kumaira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente registra a presença do Deputado Márcio 
:Kangussu e informa que a (eunião se destina a apreciar as matérias 
;constantes na pauta. Em ·seguida, procede á leitura da seguinte 
correspondência: Oficios n°s 33/2001, da Câmara Municipal de Uberlãndia; 
178/2001, do ITER-MG; 33.848.3/2001, do Comandante-Geral da Policia 
Militar do Estado de Minas Gerais; oficio do Sr. Saulo Moreira, Secretário 
Particular do Governador do Estado, datado de 12/6/2001, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 28/6/2001; e oficio do Sr. Antônio Serrati Massini, 
Presidente da Associação dos Usuários do Projeto Piloto de Pirapora -
AUPPI -, datado de 27/6/2001. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 
1.105/2000, no 2° turno, ao Deputado Sávio Souza Cruz. Encerrada a 1• 
Parte da reunião, a Presidência passa á 1• Fase da Ordem do Dia com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação 
do Plenário. O Deputado Sávio Souza Cruz devolve a relataria do Projeto de 
Lei n° 1.105/2000, no 2° turno, ao primeiro relator, Deputado Chico Rafael, 
motivo pelo qual a matéria deixa de ser apreciada na reunião. O Deputado 
João Batista de Oliveira emite parecer concluindo pela aprovação do Projeto 
de Lei n° 1.421/2001, no 1° turno, com a Emenda n° 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, a Emenda n° 5 e as subemendas que receberam o n° 
1 ás Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e com as 
Emendas n°s 6 e 7 e a Subemenda n° 1 á Emenda n° 4, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, o 
Deputado João Batista de Oliveira emite parecer concluindo pela aprovação 
do Projeto de Lei n° 1.422/2001, no 1°turno, na fonna do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 4 ao 
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Substitutivo n• 1, que apresenta. Colocado o parecer em discussão, o 
Presidente, também relator desse projeto, informa que deixa de receber a 
Proposta de Emenda n• 1, do Deputado Pastor George, devido a estar ela 
contemplada integralmente no seu parecer. A Mesa recebe a Proposta de 
Emenda n• 2, do Deputado José Henrique. Encerrada a discussão, a 
Presidência submete o parecer a votação, sendo ele aprovado. A seguir, o 
Presidente coloca a Proposta de Emenda n• 2 em votação, sendo ela 
rejeitada. É aprovado o parecer do relator, na sua forma original. Passando-
se à 3" Fase da Ordem do Dia, são aprovados requerimentos dos Deputados 
João Batista de Oliveira em que solicita a realização de audiência pública 
para debater a fiscalização e a inspeção da produção do queijo minas 
artesanal; Dalmo Ribeiro Silva solicitando seja formulado apelo ao Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento solicitando-lhe avaliar a securitização das 
dividas contraídas pelos cafeicultores e sua respectiva prorrogação; 
solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda a liberação de talonário de 
nota fiscal para os produtores rurais; solicitando ao Secretário de Estado da 
Fazenda submeter ao Conselho Nacional de Polftica Fazendária - CONFAZ-
proposta de redução da alíquota do ICMS incidente nas operações internas 
com cafés de qualidade - especiais e "gourmets" -; solicitando ao Presidente 
do BDMG criar linha de financiamento para implantação e aprimoramento de 
máquinas e equipamentos utilizados no preparo do café; solicitando ao 
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento assistência 
técnica para todos os cafeicultores e viveristas, através da EMA TER e da 
EPAMIG; solicitando ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento promover a elaboração de plano de renovação de cafezais; 
Chico Rafael solicitando ao Govemardor do Estado formar uma comissão de 
alto nfvel com o objetivo de recuperar o consumo do café no mercado interno; 
Dimas Rodrigues solicitando ao Presidente da EPAMIG e ao Prefeito de 
Pirapora a implantação de escritório da EPAMIG no Municlpio de Pirapora; 
solicitando ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e ao Diretor-Geral do IEF desenvolverem projeto de educação 
ambiental no Parque Estadual Rio Preto, no Município de São Gonçalo do 
Rio Preto; solicitando às autoridades competentes a consolidação do Projeto 
Pirapora e a implantação do Projeto Jequitaí na região Norte de Minas; 
Márcio Kangussu solicitando sejam debatidas em reunião da Comissão as 
relações de trabalho que envolvem a Cooperativa dos Microprodutores e 
Trabalhadores Rurais de Capelinha - COTRECAP -e os produtores rurais de 
Capelinha e região; Paulo Piau solicitando seja apreciado pela Comissão 
documento da FAEMG enviado ao Secretário de Estado da Fazenda e 
referente à isenção de ICMS; solicitando discutir com a Parmalat o não-
recolhimento de leite nos Municípios de Perdizes, Santa Juliana e lraí de 

~------------------------------_J 
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Minas; e Geraldo Rezende solicitando seja discutida a situação dos 
produtores de algodão de Minas Gerais e a implementação do 
PROALMINAS. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Sebastião Costa. 
ATA DA 62" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, João Pinto Ribeiro (substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por 
indicação do PTB) e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. O Presidente informa o recebimento da seguinte correspondência: 
dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda; Luis 
Carlos da Fonseca, Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças do 
Ministério do Esporte e Turismo (2), e Eloy Alves Filho, Superintendente 
Regional do INCRA-MG. A seguir, o Presidente, informa ainda, o recebimento 
das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: 
Projeto de Lei n• 1.124/2000 e Projeto de Resolução n• 1.538/2001 
(Deputado lvair Nogueira); Projetos de Lei n•s 1.376/2001 (Deputado 
Anderson Adauto); 1.155/2000 (parecer sobre emenda); 1.449/2001 
(Deputado Rogério Correia); 1.497/2001 (Deputado Dilzon Melo); 992/99, 
1.292/2000 e 1.434/2001 (Deputado Rêmolo Aloise); 1.401/2001 (Deputado 
Mauro Lobo). A seguir, passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres sobre os Projetos de Lei n•s 1.485/2001 
(redistribuído ao Deputado Rogério Correia), em 2" turno, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma original; e 1.376/2001, em 1° turno, que 
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n• 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Colocado em votação, é aprovado o Requerimento 
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n° 2.347/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita 
seja encaminhado offcio ao Governador do Estado com vistas a que o Estado 
apresente ao CONFAZ proposta de isenção de ICMS para os automóveis a 
serem utilizados como táxi. 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, 8 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Rogério Correia - Sebastião 

Navarro Vieira. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2001 

ATA 

ATA DA 75" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após 
votação, é aprovado o Requerimento n• 2.377/2001, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Após votação, são 
aprovados requerimentos do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
enviado ao Sr. Fernando Luiz Restum Pertusier, Chefe do Departamento de 
Distribuição Urbana e Rural da ELETROBRÁS, pedido de informação sobre 
os recursos financeiros repassados à CEMIG nos últimos três anos, 
destinados ao Programa de Eletrificação Urbana e Rural, bem como sobre as 
condições acordadas para retomo desses recursos; e sejam convidados o 
Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau e o Maj. PM Antônio de Carvalho Pereira 
para fazerem explanação sobre os 30 anos do policiamento rodoviário em 
Minas Gerais e suas perspectivas; do Deputado Bilac Pinto, pleiteando seja 
solicitada ao DER-MG e à Secretaria de Transportes e Obras Públicas a 
pavimentação do trecho da BR-116 que liga o Município de ltaipé ao de Novo 
Cruzeiro e do trecho que liga essa rodovia ao Municfpio de ltaipé, com 
extensão de 12km; do Deputado lvair Nogueira, solicitando sejam convidados 
o DER-MG e representante da empresa lgaratur Transportadora Turística 
Ltda. para prestarem informações a respeito da concessão das linhas 
intermunicipais entre São Joaquim de Bicas, igarapé, Pedra Branca e Nossa 
Senhora da Paz; e do Deputado Doutor Viana, pleiteando sejam solicitadas 
ao DNER e ao Ministério dos Transportes infomnações acerca da liberação 
de recursos para o recapeamento da BR-135, do trevo de Curvelo a Montes 
Claros, e da BR-040, principalmente no trecho Curvelo-Três Marias. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Ermano Batista. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 268" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/8/2001 

362 

Presidência dos Deputados Ivo José, Olinto Godinho e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.674 a 1.682/2001 - Requerimento n• 
2.463/2001 - Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Siva, João Pinto 
Ribeiro e Durval Ângelo (3) - Comunicações: Comunicação da Comissão de 
Administração Pública- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval 
Ângelo, Sargento Rodrigues, Dinis Pinheiro, Arlen Santiago e Rogério Correia 
- 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissões Especiais para Emitir Pareceres sobre as Propostas 
de Emenda á Constituição n•s 58, 59 e 60/2001 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Durval Ângelo 
(3) e João Pinto Ribeiro; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - 2" Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum para votação de proposta de emenda á Const~uição -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 899/2000; requerimento do 
Deputado Chico Rafael; aprovação do requerimento -Votação, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n• 930/2000; questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião; votação do Substitutivo n• 1, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda n• 3; votação da Emenda n• 1; rejeição; votação 
da Emenda n• 2; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 
1.137/2000; requerimento do Deputado Chico Rafael; rejeição do 
requerimento; votação do Substitutivo n• 1; aprovação- Votação, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n• 1.244/2000; aprovação - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n• 1.050/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno-
Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 252/99; aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1; declaração de voto - Chamada para verificação de quórum; 
existência de número regimental para votação de proposta de emenda à 
Constituição; questões de orde.m; nova chamada para verificação de quórum; 
inexistência de número regimental para votação de proposta de emenda á 
Constituição - 3" Parte - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
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Carneiro Leão -Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani -Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro - Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely 
TarqOinio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olfvia- Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Avila, 2•-secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 •-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando relatório de atividades desse Tribunal no segundo Trimestre 
de 2001. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado (2), 
prestando informações relativas a pedidos contidos nos Requerimentos n•s 
1.949/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, e 2.019/2001, da Comissão 
de Transporte. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei n• 642/99, em atenção a pedido da 
Comissão de Justiça.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 642/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei n• 1.141/2000, em atenção a pedido 
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da Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.141/2000.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 2.232/2001, do 
Deputado João Pinto Ribeiro. 

Do Sr. Humberto Jacques de Medeiros, Procurador da República, 
solicitando informações sobre as audiências públicas trimestrais que devem 
ser realizadas nesta Casa para prestação de contas da gestão estadual do 
SUS. 

Do Sr. Artur Cândido Filho, Presidente da Câmara Municipal de Araçuai, 
solicitando a realização de audiência pública para se discutir a proposta de 
regionalização da saúde no Estado. (-A Comissão de Saúde.) 

Do Cel. BM José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, apresentando comentários a respeito do Projeto de 
Lei n° 1.439/2001. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.439/2001.) 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio celebrado entre a 

. Secretaria de Transportes e Obras Públicas, a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia e o IEPHA-MG. (-A Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor Substituto do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a 
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Roberto Avelar, Coordenador do CACS-FUNDEF-MG, 
agradecendo o envio do relatório final da CPI do FUNDEF. 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do 
DER-MG, informando, em atenção ao Requerimento n° 2.193/2001, do 
Deputado Pastor George (asfaltamento do trecho que liga a BR-381 ao 
Distrito de ltaim), que tal estrada é de responsabilidade do municipio. 

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais, solicitando a realização de uma 
reunião para tratar da assistência técnica e extensão rural pública em Minas 
Gerais. (-A Comissão de Politica Agropecuária.) 

Do Sr. João Moraes Mendes, Presidente do Movimento Internacional Pró-
Cristianismo, relatando fatos ocorridos com ele ao procurar a Defensoria 
Pública do Estado. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

. 
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Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.67412001 

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Solidaried'Aids - Grupo 
Casa, com sede no Município de Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio e 

Solidaried'Aids- Grupo Casa, com sede no Municlpio de Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2001. 
Alberto Bejani 
Justificação: O Centro de Apoio e Solidaried'Aids - Grupo Casa é uma 

associação civil, filantrópica, em funcionamento há mais de dois anos. 
Destacam-se entre os objetivos da associação, enumerados no art. 3° de seu 
estatuto, os seguintes: apoiar os portadores de HIV e os doentes de AIDS, 
promovendo recursos sociais, psicológicos, econômicos, etc.; coordenar 
atividades sociais (aniversários, datas comemorativas, etc.); promover visitas, 
domiciliares ou nas instituições onde se encontrarem, a portadores de HIV e 
doentes de AIDS (presldios, hospitais, etc.); envídar esforços pela elaboração 
de leis e seu cumprimento, visando o apoio governamental aos portadores e 
o combate ao preconceito e discriminação; providenciar orientação e 
acompanhamento jurídico para os portadores e seus familiares, quando 
necessário. 

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

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.67512001 
Declara de utilidade pública o Centro de Lazer Cultural Célia Villela Pereira, 

com sede no Município de Serranos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Lazer Cultural Célia 

Villela Pereira, com sede no Município de Serranos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Antônio Carlos Andrada 
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Justificação: O Centro de Lazer Cultural Célia Villela Pereira, fundado em 
12/12/95 com a denominação original de Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Serranos, é uma sociedade civil sem fins lucrativos de 
duração indeterminada e tem seus estatutos registrados sob os n•s 128 e 
154, no livro A-2 do Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Aiuruoca. 

A entidade vem desde sua fundação realizando um trabalho altamente 
meritório em prol da comunidade de Serranos, através da promoção de uma 
série de atividades e eventos culturais, como cursos em várias modalidades, 
palestras técnicas, exibição de filmes educativos, bem como espetáculos 
artlsticos em geral. Destacam-se entre os cursos ministrados os de 
alfabetização de adultos, culinária e afins, teatro amador, corte e costura, 
fabricação de queijos e informática, que muito têm contribuldo para a 
melhoria do mercado de trabalho e o desenvolvimento comunitário local. 

Pelas razões expostas, e considerando que o Centro de Lazer Cultural 
Célia Villela Pereira comprovou, pela documentação que instrui o processo, 
preencher os requisitos, previstos no art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que 
regula a concessão do titulo declaratório de utilidade pública, contamos com 
o apoio dos nobres colegas parlamentares à aprovação deste projeto, como 
forma de premiar a valiosa contribuição que essa entidade vem prestando à 
população de Serranos. 

- 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• 1.676/2001 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio 

Pomba, com sede nesse municlpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Rio Pomba, com sede nesse município. 
•rt. 2>-- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pomba, com 

sede e foro no Municlpio de Rio Pomba, é órgão classista, de massas, 
autônomo e democrático, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. 
Fundado em 9/12/92, vem, desde então, cumprindo regularmente suas 
finalidades estatutárias, entre as quais se destacam as de representação 
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legal dos trabalhadores rurais na base territorial de Rio Pomba e a 
proteção dos interesses dessa categoria profissional, abrangendo os 
assalariados na lavoura, na pecuária e similares e na produção extrativa 
rural, bem como os trabalhadores rurais autônomos e pequenos proprietários 
que cultivam sua área em regime de economia familiar. 

A entidade possui personalidade jurídica, conforme registro no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Rio Pomba, já tendo 
sido declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n° 1.079, de 1999. 

Diante do exposto, tendo em vista que a entidade, conforme documentação 
apresentada, atende plenamente aos requisitos previstos na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, tornando-se por isso habilitada ao título declaratório de utilidade 
pública em âmbito estadual, conto com o indispensável apoio dos nobres 
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 1.677/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária SEARA, com sede 

no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

SEARA, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2001. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Associação Comunitária SEARA tem por finalidade 

promover ações e serviços beneficentes, dirigidos ás pessoas carentes do 
Município de Várzea da Palma. Satisfaz os requisitos legais de 
funcionamento há mais de 2 anos, possui prova de personalidade jurídica, 
diretoria idônea e os membros de sua administração não são remunerados. 
Por isso, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.678/2001 
Dá a denominação de Carlos José de Moura á ponte sobre o rio Araguari 

localizada na Rodovia MG-223 (divisa dos Municípios de Araguari e 
Tupaciguara) . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1• - Fica denominada Carlos José de Moura a ponte sobre o rio 

Araguari localizada na Rodovia MG-223, na divisa dos Municípios de 
Araguari e Tupaciguara. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Salas das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A sugestão da referida denominação tem por objetivo prestar 

homenagem ao Sr. Carlos José de Moura, cidadão araguarino que em vida 
gozou da mais alta consideração e respeito de toda a população do Município 
de Araguari e da região. 

Indivíduo dotado de marcante espírito solidário e fraterno, não mediu 
esforços para oferecer ajuda aos economicamente menos favorecidos, além 
de contar com o reconhecimento de sua honestidade e a sua influência na 
esfera política dos Municípios de Araguari e Tupacigura. 

O mérito social de suas ações estende-se à ampla visão de variados 
problemas político-administrativos. Por ocasião da construção da ponte que 
liga os Municípios de Tupaciguara e Araguari, o Sr. Carlos José cedeu, 
gratuitamente, abrigo a todos os trabalhadores e espaço para a guarda de 
equipamentos, além de ter doado madeiras para escoramento e areia, 
existentes em sua propriedade. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação da 
presente proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.679/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Cachoeira Dourada o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de área 
com 450,00 m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), localizado 
nesse município, nas Ruas 3 e 6, registrado sob a matrícula n• 5. 759, às fls. 
173/174v. do livro n• 6, protocolada no livro 1-B, sob o n• 27.360, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se ao 
prosseguimento de seu uso, em definitivo, pela Escola Municipal de Ensino 
Especial - APAE. 

Art. 2• - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
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doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 
Art. 3• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago 
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Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a doação de 
imóvel constituído de área total de 450,00m2

, sendo 91 ,20m2 de área 
construida, a qual já conta com pareceres favoráveis das Secretarias de 
Estado de Recursos Humanos e Administração e da Saúde, que concluíram 
pela conveniência de ser ele doado ao citado municipio. 

Em 1981, o Municipio de Cachoeira Dourada doou ao Estado o referido 
imóvel para que funcionasse como uma das unidades de serviços de saúde, 
o que de fato ocorreu, mas há muito tempo ele perdeu sua função, pois, hoje, 
é o local onde se encontra funcionando a Escola Municipal de Ensino 
Especial - APAE. 

Estando esse imóvel sendo atualmente ocupado pela referida Escola, faz-
se necessária a sua doação para o citado municipio, a fim de que ela possa 
atender a uma das exigências do Estado para liberar recursos financeiros, 
isto é, que o imóvel seja de propriedade do município. 

É importante ressaltar que o imóvel se encontra bem conservado pela · 
municipalidade, que arca com todas as despesas para sua manutenção. 

Diante do exposto, certamente, este parlamento, reconhecendo as razões 
que fundamentam esta proposição, se empenhará em aprová-la. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.680/2001 
Institui o Programa Bem Me Quer - Atendimento Especial às Mulheres e 

Crianças Vitimas de Violência Sexual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituldo o Programa Bem Me Quer -Atendimento Especial 

às Mulheres e Crianças Vitimas de Violência Sexual. 
Art. 2°- Consideram-se violência sexual, para os fins do disposto nesta lei, 

os seguintes crimes definidos no Código Penal Brasileiro: 
I- estupro; 
11 - atentado violento ao pudor; 
111 - posse sexual mediante fraude; 
IV - atentado ao pudor mediante fraude; 
V- sedução; 
VI -corrupção de menores; 
Vil - rapto violento mediante fraude; 
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Vil - rapto consensual; 
VIII - perigo de contágio venéreo. 
Art. 3° - O Programa Bem Me Quer consiste na assistência médico-legal, 

médico-assistencial, psicológica, social e jurídica ás vitimas dos crimes a que 
se refere o art. zo, prestada em hospital previamente conveniado com o 
poder público. 

§ 1 o - Nas hipóteses de que trata esta lei, fica assegurado o exercício do 
direito a que se refere o art. 5°, inciso 11, do Código de Processo Penal, 
mediante o transporte especial em veículo descaracterizado, da delegacia 
policial em que ocorrer a comunicação do fato delituoso até o hospital a que 
se refere o "caput" e de lá até a delegacia policial de que a vítima tiver sido 
transportada ou até o local que vier a indicar. 

§ z• -A elaboração do Boletim de Ocorrência noticiando a violência sofrida, 
bem como os exames médicos periciais que se façam necessários ocorrerão, 
obrigatoriamente, no estabelecimento hospitalar a que se refere o "caput". 

§ 3° - Os exames médicos a que se refere o parágrafo anterior serão 
executados por profissionais do sexo feminino, nos casos de violência 
cometida contra mulheres. 

Art. 4° - O Programa Bem Me Quer ficará sob a responsabilidade dos 
seguintes órgãos públicos, sendo coordenado pelo que vier a ser definido em 
regulamento: 

I - Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
11 - Secretaria de Estado da Saúde; 
111 -Procuradoria-Geral do Estado; 
IV - Ministério Público; 
V - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 

do Adolescente; 
VI - Polícia Militar. 
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 agosto de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Um dos principais motivos para que a violência sexual contra 

mulheres e crianças atinja níveis tão altos é que a maioria das vítimas, por 
medo ou vergonha, prefere calar-se a expor publicamente seu drama ao 
procurar as autoridades para denunciar a violência sofrida. 

Não são raros os relatos, vez por outra divulgados pela imprensa, de 
mulheres discriminadas pela própria autoridade policial que deveria ampará-
las. 

Preocupado em mudar este quadro, o Estado de São Paulo implementou o 
Programa Bem Me Quer, pioneiro no País, por meio do qual as mulheres e 
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crianças vitimas de violência sexual recebem tratamento diferenciado 
quando decidem comunicar a violência à autoridade policial, ou seja, na hora 
em que dão queixa na policia. 

Após noticiar o crime na delegacia, a vitima, que antes do Programa tinha 
de se encaminhar por conta própria ao ·Instituto Médico Legal para a 
realização dos exames exigidos por lei e, depois, procurar sozinha por 
atendimento médico, social, psicológico e jurídico, agora, é transportada 
diretamente da delegacia para um hospital previamente definido, onde recebe 
gratuitamente todo o atendimento que a situação exige. 

Os resultados podem ser medidos a partir dos números do Bem Me Quer 
em São Paulo: antes, médicos do Instituto Médico Legal atendiam, por 
período de 24 horas, 6 pessoas em média, entre mulheres e crianças. Hoje, 
as médicas legistas de plantão no hospital conveniado atendem, dependendo 
do dia da semana, até 20 pessoas por período de 24 horas (mulheres e 
crianças de até 14 anos). 

A média de atendimento do Programa é de 12 casos por dia - o dobro do 
número de atendimentos antes da existência do Bem Me Quer. 

Os números acima são da própria coordenação do Programa em São 
Paulo, que comemora os resultados. 

Decidimos, portanto, propor a implementação do Bem Me Quer também em 
Minas, na esperança de que possamos, aqui, repetir o sucesso ocorrido no 
Estado de São Paulo. 

Nossa proposta, além de semelhante no conteúdo, mantêm a 
denominação, Bem Me Quer, atê por uma questão de deferência aos seus 
idealizadores. 

O projeto proposto não ofende nenhum principio constitucional, pois versa 
sobre tema da competência do Estado, conforme previu o legislador 
constituinte nacional: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

I- ....................................................................................... . 
XI - procedimentos em matéria processual". 
Pela leitura do projeto, percebe-se que não houve ofensa algumja ao 

Código de Processo Penal, o que também assegura a constitucionalidade da 
proposta. 

A mesma regularidade ocorre em relação à Carta Política do Estado, já que 
o tema "procedimento em matéria processual" não se encontra entre aqueles 
em relação aos quais a competência para iniciar o processo legislativo foi 
reservada ao Poder Executivo, podendo, desta forma, ser o referido processo 
iniciado por qualquer dos membros do Poder Legislativo . 

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres Deputados para que 
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nossa proposta seja submetida a apreciação e aprovada o quanto antes. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.681/2001 
Institui incentivos à preservação de mananciais no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Dê-se a seguinte redação aos arts. abaixo relacionados, da Lei n° 

13.199, de 1999: 
"Art. 7' - O Estado celebrará convênios de cooperação mútua e de 

assistência técnica e econômico-financeira com municfpios, entidades não 
governamentais e produtores rurais, para a implantação de programas que 
tenham como objetivo: 

I - ····························· ......................................................... . 
X - a preservação dos mananciais localizados em propriedades rurais do 

Estado de Minas Gerais. 
§ 1' - Para fins do disposto no inciso X, o Estado adotará as seguintes 

providências: 
a) realização de vistoria, a partir de solicitação do proprietário rural, para 

definição do potencial hfdrico e dos limites do manancial que se pretende 
preservar, da oportunidade de sua preservação e das ações a serem 
implementadas para tanto, emitindo, quando entender conveniente, 
Certificado de Preservação de Manancial, válido por um ano, podendo ser 
renovado apenas mediante a realização de nova vistoria. 

b) aos detentores do Certificado de Preservação de Manancial fica 
assegurada redução do ICMS, nos termos definidos em regulamento, nas 
operações comerciais destinadas ao custeio e a investimentos em infra-
estrutura, relacionados à atividade rural. 

§ 2' - A área constante no Certificado de Preservação de Manancial será 
considerada em dobro, para fins da fixação da reserva legal a que se refere a 
lei 

Art. 43 - Aos comitês de bacia hidrográfica, ôrgãos deliberativos e 
normativos na sua área territorial de atuação compete: 

1- ............................................................................... . 
XIX - aprovar a concessão do Certificado de Preservação de Manancial.". 
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Os recursos hídricos de Minas Gerais são hoje o maior 

patrimônio natural do povo mineiro. Preservar esse potencial é dever de 
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todos, mas que pode ser estimulado pelo poder público. 

O projeto que ora propomos tem exatamente este objetivo: criar mais um 
mecanismo de proteção dos recursos hídricos mineiros, para que tenhamos 
água cada vez em maior abundância. 

Nossa proposta é estimular o produtor rural a preservar suas nascentes, 
oferecendo-lhe redução de tributos nas operações destinadas ao custeio e 
aos investimentos de capital relacionados com a atividade rural. Optamos por 
ser genéricos na definição do beneficio, para que o Poder Executivo tenha 
preservado seu poder constitucional de definir sobre a matéria. Assim, 
esperamos evitar que haja evasão de receita em níveis que possam 
comprometer a administração pública. 

O tema objeto de regulamentação, proteção do meio ambiente, é de 
competência comum à União e aos Estados, o que garante a estes o poder 
de editar normas legais como a que propomos. 

Da mesma forma, não há que se falar em vício de iniciativa, já que o tema 
não se encontra entre aqueles cuja competência para deflagrar o processo 
legislativo foi reservada ao Poder Executivo. 

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os membros do Poder 
Legislativo à proposta que acabamos de apresentar . 

• Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.682/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Professores e Alunos da 

Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia- APPA • Jorge Maia, com sede 
no Município de Baependi 

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

Professores e Alunos da Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia • 
APPA ·Jorge Maia ·, com sede no Município de Baependi. 

Art. 2° • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: A Associação de Pais, Professores e Alunos da Escola 

Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia é entidade civil com personalidade 
jurídica própria e sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua 
diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus dirigentes, 
associados ou mantenedores, conforme atestado apresentado. 

Fundada em 1°/7/99, a entidade se encontra em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, prestando relevantes serviços de 
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caráter artístico, cultural, educacional e desportivo, junto aos professores, 
pais e alunos da Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, de Baependi. 

Por atender a entidade, com base na documentação anexa, aos requisitos 
exigidos pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares 
nesta Casa, para conceder à referida entidade o 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, ele o art. 103, 
iniciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N" 2.463/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola 
Estadual 
São Rafael, nesta Capital, por ocasião dos seus 75 anos de criação. (- A 
Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Siva, João Pinto Ribeiro e Durval Ângelo(3). 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 

Administração Pública. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, queremos anunciar hoje que demos entrada nesta Casa a um 
pedido de instalação de uma comissão especial para investigar a morte do 
Cabo Valéria. Todos nós acompanhamos o movimento cívico de 1997 dos 
policiais militares e dos policiais civis em Minas Gerais. Faço inclusive um 
registro de que foi colocada, na Comissão de Direitos Humanos, em 1996, 
inicio de 1997, a situação de penúria, abandono, arrocho salarial em que 
viviam os policiais do Estado. Em 1997, realizamos, na Comissão de Direitos 
Humanos, um debate sobre relatórios reservados da própria policia, onde 
Tenentes-Coronéis Comandantes de batalhões falavam das dificuldades com 
endividamento pessoal, com ações de despejo, dificuldades inclusive para a 
sobrevivência mínima dos policiais do Estado. Naquele momento realizamos 
um debate com entidades representantes da sociedade civil, com o próprio 
Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, D. Décio Zadonite. Aquele movimento 
contou em todo momento com o apoio da Comissão de Direitos Humanos, 
que é a Comissão que mais tem defendido os policiais. Sabemos que a morte 
do Cabo Valéria foi uma tragédia naquele movimento. A intransigência do 
Governador e o tratamento diferenciado, quando concedeu um aumento para 
os Coronéis alegando equiparação com os Delegados de Policia, que haviam 
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ganho uma ação na justiça, provocou a eclosão desse movimento. 
Quando estavam todos os oficiais e policiais solidários nas dificuldades, não 
tivemos essa quebra de confiança e de hierarquia. Há inclusive um pedido de 
nova pericia da morte do Cabo Valéria. O laudo de 1997 traz a assinatura do 
Sr. Badan Palhares. É aquele mesmo do caso PC Farias e outros complexos 
que temos na sociedade. Seu laudo foi para condenar o Soldado Edson, 
porque havia a necessidade de se descobrir um bode expiatório, apesar de 
toda especulação na imprensa de que um Coronel teria atirado, que o tiro 
tinha partido de trás, e não da frente. Mas, quase que numa visão de 
premonição, o Badan Palhares ouviu o tiro da bala como se tivesse saldo do 
revólver do Soldado Edson. 

Isso é um verdadeiro absurdo. Entendemos que o caso deve ser apurado. 
Como fruto da greve, houve a conquista de cidadania dos policiais, avanço 
de consciência, melhoria salarial e, posteriormente, por iniciativa do 
Governador em projeto de nossa autoria, a anistia de 179 policiais. Mas essa 
mancha ainda pesa no movimento, pois o Soldado Edson foi condenado a 
partir de um inquérito dirigido, orquestrado por oficiais que julgaram o Cabo, 
não lhe sendo garantido o direito de defesa, ficando evidente a manipulação 
de imagem na tentativa de convencer a sociedade de que ele seria 
assassino. Há necessidade de retomar essa questão, embora seja uma ferida 
aberta na comunidade militar. Não podemos iniciar a discussão de um novo 
estatuto, de um novo regulamento da Policia Militar sem que a questão do 
Cabo Edson seja devidamente apurada. No movimento ocorrido em 1997, 
foram mostradas imagens de oficiais sem estrelas, sem identificação de seus 
nomes e portando bastões e armas de fogo. Isso passou para a imprensa e a 
sociedade a idéia de que o movimento democrático era um confronto de 
praças, como se fosse uma batalha de facções de uma mesma patente, 
deturpando o sentido e os ideais do movimento, atitude que demonstrou a 
covardia e má-fé de uma parcela do oficialato, que se beneficiou do 
movimento. Sugiro que Deputados que queiram a verdade dos fatos 
trabalhem nessa comissão pois não podemos permitir que, por um erro da 
história, um inocente continue pagando por um crime pelo qual não tem 
responsabilidade. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Parabenizo o nobre 
companheiro, Deputado Durval Ângelo, pela iniciativa da criação de uma 
comissão especial para estudar o assunto. Não pude tomar essa iniciativa 
por ter sido integrante do movimento na Policia Militar; corria o risco de que 
entendessem minha participação como um ato de revanche. V. Exa. traz um 
assunto de extrema gravidade sobre o qual a opinião pública deve ser 
esclarecida, podendo, inclusive, o Soldado Edson Campos ser reintegrado à 
corporação, da qual foi expulso, sendo que, muito antes, sofrera um 
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problema interno que o levou à surdez. É necessário que façamos esse 
reparo e que nosso Presidente nomeie, o mais rápido possível, essa 
comissão, a fim de que possa ser jogada por terra a colocação feita por 
Badan Palhares, já desmascarada em outros Estados e pela Câmara 
Federal, numa investigação em que emitira laudo. Parabenizo V. Exa. pela 
relevância do tema que aborda. 

O Deputado Durval Ângelo* - Deputado Sargento Rodrigues, agradeço o 
aparte e destaco que, no período do primeiro desgoverno do Sr. Newton 
Cardoso, os oficiais fizeram mobilização, pressão, greve ou coisa 
semelhante, e nada aconteceu. No ano 2000 tivemos também pressão dos 
oficiais. Então, essa visão, que acaba discriminando a própria corporação, 
estabelecendo um fosso entre oficial e praça, é inconcebível. 

E agora, neste momento em que pedimos a reabertura do caso do Cabo 
Valéria, é importante vermos as últimas medidas do Governo Federal. O Sr. 
Fernando Henrique, que é autoritário com os movimentos sociais, com os 
funcionários públicos, no trato com as questões de cidadania, e agora com o 
cestão dos militares, contraditoriamente, em relação aos organismos 

·internacionais de crédito, não tem essa mesma postura, diz "sim, senhor" a 
tudo. Fernando Henrique está impondo hoje um pacote que profbe até a 
existência das entidades da sociedade civil de militares. Isso é autoritarismo. 
Logo, logo vai requerer a volta da chibata nos quartéis. Temos que repudiar 
esse pacote e deixar bem claro que policial é de primeira e não pode ser 
tratado como cidadão de segunda categoria. Os tempos são outros, e há 
mudanças profundas na sociedade brasileira. Não dá para se ter a 
concepção da estrutura da polícia como uma estrutura militar que se tinha há 
30 ou 40 anos, num contexto da Lei de Segurança Nacional. Isso precisa ser 
mudado com urgência. 

Quero aproveitar os minutos que me restam para fazer um registro também 
sobre a questão policial, mas que não é um registro que me alegra. Na última 
sexta-feira, estive na cidade de ltaparuba, governada pelo Prefeito do PMDB 
Sr. Paulo Ladeira. Lá está ocorrendo um crime com um Vereador do PT, que 
é ex-Cabo da Polícia Militar. Estão fazendo uma farsa para cassar o mandato 
do Vereador Alan Kardec, sem garantia de direito de defesa. E fui a 
ltaparuba, na última sexta-feira, para um ato público de filiações de novas 
pessoas ao PT. Havia uma festinha com um som na rua. Pasmem! Depois de 
iniciada a festa, o Prefeito chamou o destacamento policial de lpanema. Lá 
esteve um Tenente, Rogério, que foi com uma ordem do Prefeito para acabar 
com a festa. Fez uma ocorrência de forma autoritária, não repassando cópia 
para nós, mas para o Prefeito. Pouco tempo antes, estava na casa do 
Prefeito e depois voltou para lá Essa é a visão da Policia Militar? É o Prefeito 
que manda na Policia Militar? Não permitimos que o atentado à democracia, 
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ao livre direito de manifestação e de livre organização do partido fosse 
atingido. Mas ficou a ameaça contra o nosso Vereador, ex-Cabo da Policia 
Militar, que só foi para a reserva com a sua eleição para Vereador. Então, o 
militar pode ser de partido de direita. De partido de esquerda, não. Vamos 
encaminhar representação, por intermédio do Uder da Bancada do PT, ao 
Comando da Policia Militar, para que isso seja denunciado. Qual o crime de 
nosso Vereador? É denunciar as falcatruas, os desvios de recursos, a 
corrupção do Prefeito. Isso é função de todo parlamentar. 

Queremos, depois de fazer este elogio e defesa, fazer também esta 
denúncia. 

E quero deixar claro que as entidades policiais estão apoiando o Cabo 
Alan. Os advogados das entidades que representam os policiais já estiveram 
lá por duas vezes. Estiveram presentes também a ASPRA, o Luis Gonzaga, 
o Barbosa e outros membros da diretoria, apoiando o Cabo Alan Kardec, que 
está ameaçado de perder seu mandato de Vereador. 

E bola-preta, com toda a certeza, para a ação desse 1°-Tenente, que, 
saindo dos cueiros, em sua ação policial, já demonstra tanto autoritarismo e 
submissão a um Prefeito que não é nenhum exemplo de dignidade e 
probidade administrativa. Muito obrigado. 

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

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, gostaria de dar 
seqüência à fala do Deputado Durval Angelo com relação à segurança 
pública. 

Na semana passada, fazia um pronunciamento, quando, infelizmente, fui 
aparteado pela Deputada Elaine Matozinhos e não pude concluir meu 
raciocínio. O art. 142 da Constituição Federal proíbe ao militar a greve e a 
sindicalização. Agora, o Presidente da República baixa um pacote, de forma 
autoritária, lembrando os velhos tempos da ditadura, regime peculiar ao 
Presidente Fernando Henrique, e colocando uma mordaça nos policiais civis 
e militares. 

Pergunto aos Deputados presentes se está correto impedir o policial de se 
manifestar livremente, como garante a Constituição Federal no seu art. 5°, 
"Das Garantias e Direitos Fundamentais do Cidadão", de filiar-se a partido 
político, de fazer greve e sindicalizar-se, sem dar-lhe uma contrapartida. 
Assim, na verdade, o estão amordaçando, e não podemos permitir que isso 
ocorra . 

A integração do aparelho policial é necessária, apesar de algumas pessoas 
dizerem ao povo mineiro que isso não resolverá o problema da segurança 
pública. Poderá não resolvê-lo totalmente, mas será um bom inicio. 
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Submeterem-se as Polícias Militar e Civil apenas a um Secretário não 
resolverá tudo, mas precisamos aprovar a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 33, de nossa autoria, que submeterá as Polícias Civil e Militar 
e o Corpo de Bombeiros ao Secretário da Defesa Social, sem deixar de fazer 
o restante, que depende do Poder Executivo, do Governador Itamar Franco. 

Não precisamos ter duas academias de polícia: a da Polícia Civil -
ACADEPOL -, na Nova Gameleira, e a da Polícia Militar, no Prado, pois isso 
é dispendioso para os cofres públicos. Precisamos de uma central de polícia 
única. É bom que o cidadão saiba que as duas polícias não trocam 
informações entre si. A polícia ostensiva, das ruas, não acessa o arquivo 
criminal, não sabendo se o suspeito que está nas ruas, rondando as casas 
dos cidadãos, é foragido ou não, porque as duas polfcias não se sentam à 
mesma mesa. 

O Governador baixou um decreto determinando que as duas polícias se 
deveriam encontrar de três em três meses, em reuniões periódicas, mas isso 
não está ocorrendo, devido à resistência. 

Isso é bom para a sociedade e para o povo no que diz respeito à 
segurança pública? Não. Então, além da Proposta de Emenda à Constituição 
n• 33, temos de promover a integração em um todo, com uma Academia de 
Polícia única, com uma Central de Polícia única - hoje há a CEPOLC e a 
COPOM - e com arquivos criminais únicos. A Lei n• 13.968 foi aprovada 
nesta Casa e já foi sancionada pelo Governador. Precisamos colocá-la em 
prática, mesmo sabendo que há resistência das polfcias. Assim, 
promoveremos a integração do aparelho policial, facilitando a atividade e a 
vida operacional do policial que está nas ruas combatendo o crime. Sabemos 
que precisam ser revistas as questões carcerária e do Ministério Público, do 
Poder Judiciário e do Código Penal, mas temos de iniciar de algum modo. 
Não podemos esperar que essa refonma imensa seja feita para que 
comecemos a fazer algo. É necessário que a integração do aparelho policial 
seja concretizada. O Governador Itamar Franco tem uma grande 
responsabilidade em fazer isso. Segundo a Constituição Federal, a 
organização de suas polfcias compete aos Governos Estaduais. 

Logo que tivermos apenas uma Central de Polícia, as duas polícias 
passarão a se comunicar de fomna rápida. Quando tivermos um arquivo 
criminal de comum acesso, as duas polícias trabalharão de forma rápida, 
trocando informações. Precisamos fazer com que as cúpulas dessas duas 
polícias passem a discutir sobre a segurança pública em conjunto. A proposta 
de emenda à Constituição pode facilitar isso, pois já aprovamos o projeto 
embrionário dessa integração, que foi o Projeto de Lei n• 1.235, transfomnado 
na Lei n• 13.968. As pessoas costumam confundir integração com unificação. 
A unificação da polfcia é uma matéria que teria de ser tratada em Brasília, 
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pois o legislador federal tem a competência para tal. Precisamos, 
urgentemente, promover a integração, fazendo com que as comunicações e 
as informações sejam feitas conjuntamente. Com isso, haverá economia para 
os cofres públicos e agilidade na atividade policial. 

Sr. Presidente, darei um exemplo de uma situação que acontece hoje, em 
Minas Gerais. Quando o veiculo de um cidadão é furtado, ele disca 190, e o 
Cabo ou o Sargento que o atende anota os dados do seu veiculo. Depois de 
ser informado de todos os dados sobre o veiculo furtado, o policial militar 
solicita que vá á Policia Civil prestar uma queixa, porque as duas policias não 
estão integradas, não trocam informações e não fazem um planejamento 
prévio de prevenção e de combate ao crime. Quando a Lei n• 13.968 for 
colocada em prática, esse cidadão não terá necessidade de fazer duas 
queixas, uma na Policia Militar e outra na Policia Civil. 

Quando ocorre um assalto a Banco, o 190 é acionado, e as viaturas da 
Policia Militar vão para o local imediatamente. Fazemos o rastreamento dos 
marginais, que dura de 1 a 12 horas. A Policia Civil só começará a 
investigação daquele crime 12 horas depois, ou seja, quando a ocorrência for 
entregue. Logo que os arquivos criminais forem integrados, isso não 
ocorrerá, porque, ao mesmo tempo em que a Policia Militar for acionada, a 
equipe de investigadores da Policia Civil poderá iniciar a investigação policial 
ato continuo. Isso tem de ser resolvido de uma vez por todas com a 
integração. Quando o Delegado for presidir um inquérito, terá facilidade em 
coletar dados e ocorrências policias, porque o acesso ás informações, por via 
do computador, estará integrado. 

Então, é isso a chamada integração, mas tem gente falando que, se 
acontecer a integração das duas policias, não vamos melhorar a prestação 
de serviço da segurança pública. Só o fato de não precisar dar queixa em 
duas policias já é um incômodo que o cidadão deixará de ter. Só o fato de as 
duas policias terem acesso ao que está acontecendo diuturnamente, nos 
seus arquivos criminais e na rede de rádio, resultará em trabalho mais bem 
realizado e melhor serviço prestado á população de Minas Gerais. 

Então, é necessário, sim, promover a integração do aparelho policial, mas 
não apenas subordinando o Chefe da Policia Civil e o Comandante da Policia 
Militar ao 1"-Secretário. É preciso fazer isso, mas é preciso promover essa 
integração. Sabemos que há resistência por parte das duas policias, 
especialmente das suas cúpulas. 

Tenho bom trânsito tanto com o Secretário, Dr. Márcio Domingues, hoje 
Secretário de Policia Civil, como com o Comandante da Policia Militar, Cel. 
Alvaro Antônio Nicolau, e com o Cel. Severo Augusto, Chefe do Estado-
Maior, mas não posso, como legislador estadual, aceitar a afirmação de que 
com a integração não será melhor. Não porque seja autor da emenda á 
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Constituição que tramita nesta Casa, mas porque exerci a função policial 
durante 15 anos, trabalhei 11 anos na rua e 4 nas centrais de operação e sei 
perfeitamente que é necessário agilidade na troca de informações, para que 
o policial preste um serviço melhor. 

Se amanhã vocês virem um indivíduo suspeito na porta da sua casa e 
discarem o 190, o que vai acontecer? A Policia Militar mandará uma viatura 
imediatamente para o local, e se aquele cidadão não estiver armado, não 
estiver portando droga ou armas, será entrevistado, será dada busca, e ele 
vai ser liberado. Mas pode ser um foragido da justiça, condenado a 200 anos 
de cadeia, e a Polícia Militar não vai prendê-lo porque ela não tem acesso ao 
arquivo criminal que está na mão da Polícia Civil, que, por sua vez, não 
fornece informações á Polícia Militar. 

Então, será que essa segurança pública não precisa ser integrada? Será 
que a integração não vai melhorar a segurança pública? Irá, sim, porque, 
após a viatura da Policia Militar sair do local, aquele cidadão poderá cometer 
um estupro, um assalto, um latrocínio. E onde estará a ineficiência do 
aparelho policial? Na falta de integração, na falta de planejamento e de uma 
discussão séria, madura, das questões de segurança pública. Então, é essa 
integração que precisa ser feita. Esta Casa precisa votar a Proposta de 
Emenda á Constituição n• 33, mesmo sabendo de resistências, porque não 
posso me importar se existe alguém preocupado com a questão do cargo, 
com a vaidade pessoal ou não. Tenho de estar preocupado em propor a esta 
Casa uma legislação á altura do povo de Minas Gerais, ou seja, em legislar 
sobre segurança pública. E isso estamos fazendo: já aprovamos o primeiro 
projeto, a Proposta de Emenda á Constituição n• 33 está tramitando. Então, é 
necessário que essa integração seja feita o mais rápido possível. 

Gostaria também de dar meu apoio ao Deputado Durval Ângelo, quando 
fala sobre a influência dos Prefeitos que vem ocorrendo na Policia Militar. 
Estamos vivendo uma situação dificflima no Município de lmbé de Minas, cujo 
Prefeito não aceita a presença do Sarg. Rui comandando o destacamento, 
porque ele abordou - não prendeu - dois cidadãos que estavam transitando 
numa Brasília de forma suspeita. Feita a abordagem, verificou que eram 
cabos eleitorais do Prefeito. Eles não gostaram e foram até o Prefeito, que 
fez uma queixa contra o Sargento. Houve sindicância - feita de fonma isenta 
pelo Comando Regional de Valadares -, e ficou provado nos autos que não 
houve nenhum tipo de abuso nem de ilegalidade, mas, por questões pollticas, 
o Prefeito não aceita o Sargento, diz que a cidade agora está pequena. 
Então, concordo plenamente com o Deputado Durval Ângelo quando fala que 
os Prefeitos estão interferindo. Não podemos aceitar que o Sargento não 
tenha autonomia para exercer o seu poder de policia e seu papel de dar 
segurança á população, independentemente de se tratar de cabo eleitoral do 
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Prefeito, sobrinho, apadrinhado ou não, se ele não puder exercer o poder 
de policia que lhe foi conferido pelo Estado de forma legitima e se de forma 
legitima estava exercendo a sua profissão. 

O Prefeito de lmbé de Minas está na contramao da história. Infelizmente, 
estou sem o nome, mas tive a oportunidade e a delicadeza de, ontem, do 
meu gabinete, ligar para ele, dizendo-lhe que, juntos, podíamos buscar 
solução viável e pacifica para resolver o impasse. E a resposta foi: 
"Deputado, na cidade não cabem o Prefeito e o Sargento". É bom lembrar a 
ele que não existe subordinação de Policia Militar ao Executivo Municipal. O 
que tem de haver é harmonia e respeito mútuo. 

Apelo ao Governador Itamar Franco. Sabemos que forças políticas dentro 
do Estado estao se movendo para retirar o Sargento, cuja inocência já foi 
comprovada nos autos de sindicância interna. Estou colocando o meu 
advogado para processar as pessoas que o acusaram indevidamente. Estas 
também serão processadas dentro da lei. 

Isso tem de acabar. Caso contrário, não há como fazer segurança pública 
isenta, já que os Prefeitos sempre pedem a cabeça dos Comandantes dos 
pelotões que nao atendem seus interesses pessoais. Esse é o caso de lmbé 
de Minas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, a Comissão Especial de Redistribuição do ICMS no Estado 
iniciou os seus trabalhos. Semana passada, por iniciativa do Prefeito de 
lbirité, Toninho Pinheiro, tivemos a oportunidade de participar de memorável 
e histórica reunião naquele município. Aproximadamente 200 Prefeitos lá 
estiveram. Ao lado deles estavam inúmeros parlamentares, entre eles o 
querido amigo Deputado Arlen Santiago e os ilustres Deputados Federais 
Hélio Costa e Eliseu Resende. 

Observamos, com muita clareza, a incontida ansiedade desses Prefeitos, 
representantes dos municípios mais pobres do Estado, que viajaram 400, 500 
e até 600km para participar da reuniilo. A situação é de muita angústia; os 
contrastes silo inúmeros; as diferenças existentes no Estado machucam o 
nosso coração. 

Vejamos, por exemplo, a tristeza do Norte de Minas. São inúmeros 
municípios passando por aflições, tendo muitos pleitos e reivindicações a 
fazer. Somente para ressaltar com mais precisão, as pessoas silo bastante 
debilitadas, possuem saúde frágil, sem condições de fazer sequer 
hemodiálise . 

Visitamos e recebemos também a presença de Prefeitos do Jequitinhonha 
e do Mucuri. A Grande BH, de forma maciça, participou do encontro . 
Pudemos testemunhar uma só voz, um só clamor nessa reunião. Toma-se 
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Há quatro anos tivemos a oportunidade de, no exercício do meu primeiro 
mandato, participar da redistribuição do ICMS, com a denominada Lei Robin 
Hood. Alguns avanços foram atingidos, aplaudimos e participamos de 
algumas conquistas. Hoje, no decorrer desses anos e com uma observação 
mais criteriosa da Lei Robin Hood, presenciamos e detectamos inúmeros 
pontos que a contrariam, porque essa lei foi concebida com o próposito único 
de ajudar, de ser solidária, de estender a mão aos municípios mais 
necessitados, pobres, carentes. 

Como relator da Comissão Especial de Redistribuição do ICMS, matéria 
importantíssima, enalteço aquela reunião histórica, realizada em lbirité, que 
contou com a presença de aproximadamente 200 Prefeitos. Apelo aos 
colegas Deputados para que, diante da complexidade dessa matéria, façam 
um estudo mais criterioso, fiquem mais atentos, participem dos nossos 
debates, a fim de que em outubro próximo o relatório final possa ser 
apreciado pelo Plenário desta Casa. 

Ocupo esta tribuna de forma desprendida e como defensor dos municípios 
mais pobres, porque entendo que qualquer homem público que se preze 
deve direcionar a sua atuação para aqueles que realmente precisam do 
nosso apoio e de nossa ajuda. Para ilustrar algumas falhas dessa lei atual, 
citarei um exemplo. Apesar de eliminarmos muitas injustiças da Lei Robin 
Hood, temos de avançar mais. Existe um critério estabelecido por essa lei 
que destina 1% do ICMS para os municípios que têm área de preservação -
muito justo e natural- e para os municípios que investem em saneamento. 

Estes são os municípios campeões de recebimento de recursos do ICMS 
referentes ao critério de saneamento: Belo Horizonte, quase R$1 00.000,00 
por mês; Betim, cidade poderosa e riqufssima, também; Contagem, outra 
cidade possuidora de muitas riquezas, aproximadamente R$100.000,00; 
lpatinga, no Vale do Aço, também R$100.000,00 por mês; Uberlãndia, 
representada pelo nobre Deputado Geraldo Rezende, recebe o mesmo valor. 
Enquanto isso, municípios como Ribeirão das Neves, lbirité, Queluzito, Nova 
União, Jequitinhonha e Mucuri, no Norte de Minas, não têm recursos para a 
compra de uma ambulância sequer. Assim, praticamente 23% desses 
recursos ficam concentrados nas mãos das cinco maiores riquezas, das cinco 
maiores cidades do Estado. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro Deputado Dinis Pinheiro, o 
tema abordado por V. Exa. é muito importante para o Estado. Tive a 
oportunidade de estar, a convite do seu irmão, o jovem Prefeito de lbirité, na 
cidade em que administra tão bem. 

Lá pude sentir a realidade que vivemos a cada dia e conversar com 



z 
õ 

383 
centenas de Prefeitos. Sabemos que algumas cidades têm todo tipo de 
assessoria, gastam fortunas com publicidade, enquanto em outras os 
próprios familiares dos Prefeitos estão expostos a todo tipo de risco. Além 
disso, esse famoso mercado a que o Brasil hoje se rende e diante do qual se 
põe de joelhos proíbe que cidades pequenas tenham agências bancárias. 

Quero citar, neste momento, para ilustrar, o seqüestro do filho do Prefeito 
de Chapada Gaúcha, ocorrido na semana passada. A cidade foi emancipada 
há pouco tempo, e o hospital mais perto fica distante cerca de 150km. Na 
semana passada, o filho do Prefeito, o Chefe de Gabinete e o tesoureiro, ao 
buscar os salários dos funcionários da Prefeitura, foram atacados, tiveram a 
Kombi e os R$50.000,00 roubados, foram machucados e amarrados no mato. 
Então, vemos que essas cidades menores, Deputado Dinis Pinheiro, têm que 
fazer o serviço de transporte de valores e todo tipo de serviço possível, sem 
receber os recursos necessários. 

Portanto, é mais que justa essa revisão, para que possamos ter um avanço 
na Lei Robin Hood, para que realmente os municípios menores possam fixar 
sua população e evitar que as cidades mais ricas recebam pessoas que 
vivem nos municípios mais pobres, nos quais vão buscar emprego e 
atendimento a necessidades básicas. 

Parabéns e leve o nosso abraço ao seu irmão, pelo brilhantismo com que · 
conduziu aquela reunião e pela grande liderança que tem junto aos Prefeitos 
de Minas Gerais. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Muito obrigado, Deputado. Realmente é 
doloroso, é desumano testemunhar, de perto, essas diferenças muito 
expressivas no Estado de Minas Gerais. 

Outro dia, o Ministro Carlos Melles esteve em Betím, liberando quase 
R$2.000.000,00 para aquela que é a maior potência do Estado de Minas 
Gerais, potência essa que isenta do pagamento de IPTU quase 90% da 
população, mas, depois, com seu prestigio, com seu poderio econõmico e 
com sua representação política, consegue angariar recursos do Governo 
Federal, tirando, assim, a oportunidade de municípios pobres, carentes, como 
lbirité, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e aqueles que o senhor tão 
bem representa no Norte de Minas, Deputado Arlen Santiago. 

Assim, fazemos esse clamor para que possamos, pelo menos dentro do 
razoável, promover a justiça social, proporcionar, dentro do bom-senso, uma 
certa igualdade de oportunidades para os municípios. 

É imperativa a participação dos Deputados. A Comissão está atuando. 
Portanto, mais uma vez, reitero o meu apelo para que todos participem 
ativamente e de forma efetiva dessa discussão de redistribuição de ICMS, 
para que possamos conceder ao povo mais carente uma condição mais justa, 
mais fraterna e mais feliz. 
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Para encerrar, Sr. Presidente, de forma rápida, quero repudiar e 

contestar as ponderações feitas por um paulista, o Deputado Federal José 
Aníbal, Presidente do PSDB, ontem, em Belo Horizonte. 

Talvez sem saber o que é ser mineiro, sem conhecer a mineiridade do 
nosso povo, sem conhecer os nossos valores e a grandeza de Minas Gerais; 
talvez por não ser destaque e notícia no cenário mineiro e nacional, o 
Presidente do PSDB vem aqui e, ao invés de vir à Casa alheia com 
educação, cortesia e responsabilidade, vem agredir, afrontar e ofender Minas 
Gerais, ao ofender o Governador Itamar Franco, homem de biografia 
saudável e vitoriosa. O Presidente do PSDB vem promover calúnias, 
inverdades e mentiras, talvez por má informação, talvez por desconhecer, por 
ser um neófito e despreparado na vida pública, a grandeza e as vitórias já 
adquiridas por Itamar Franco durante 30 anos de vida pública. Ele deveria -e 
até tomo a liberdade de aconselhar esse Presidente - ficar mais a par dos 
acontecimentos ocorridos no PSDB mineiro e no nacional. Deveria ter uma 
preocupação mais constante com o desemprego, que machuca nosso povo; 
com a miséria, que está assolando o povo brasileiro, e com a crise 
energética, que provoca tanto sofrimento a Minas e ao Brasil, ao invés de 
aqui vir ofender o honrado homem público, Governador Itamar Franco. Mas 
ele ainda terá oportunidade de aprender, e espero que aqui venha com bons 
tratos, respeitando os padrões da ética, educação e bom-senso. Que Deus 
dê oportunidade a ele de se aperfeiçoar e aprimorar a personalidade, dando 
sua contribuição para que o Governo Federal possa acabar com essas 
grandes injustiças que comovem nossos corações. O Presidente do PSDB, 
José Anfbal, não foi nada feliz, foi tremendamente infeliz, injusto, incorreto, 
leviano, precipitado e covarde com Minas, com o Governador Itamar Franco e 
com nosso Brasil. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago• - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Olinto 

Godinho, Srs. Deputados e Sra. Deputada, gostaria de iniciar meu 
pronunciamento falando a respeito de uma pessoa nascida em Três 
Corações e que, há seis anos atrás, foi para Montes Claros a fim de ser 
Superintendente do Banco do Brasil naquela região do Norte de Minas. 
Funcionário desse Banco há 25 anos, chegou a Montes Claros o Carlos 
Roberto Correia Nicolau, nosso amigo Belo Nicolau, e conseguiu, com seu 
jeito tranqüilo de mineiro, fazer com que a inadimplência baixasse a níveis 
perto de zero. 

Além disso, uma grande reivindicação da região era a aplicação dos 
recursos do Banco do Brasil para o Programa Nacional de Agricultura 
Familiar. Quando Belo Nicolau chegou a Montes Claros, 2.500 famílias eram 
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financiadas naquela Superintendência, nesse Programa. Por meio de sua 
capacidade, conseguiu fazer com que o Banco entendesse a necessidade da 
aplicação de recursos naquela região, e hoje são atendidas em torno de 8 mil 
famllias, aumentando-se em quase 300% a quantidade de pessoas 
atendidas. Ele está indo para uma grande gerência, uma das maiores do 
Brasil, está indo para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Caetano 
do Sul. 

O que podemos deixar nos anais da Casa é que o Carlos Roberto Correia 
Nicolau soube chegar e cumprir a sua função com denodo, cativar e ter 
muitos amigos naquele rincão do Norte de Minas. Caro Nicolau, voCê está 
deixando uma lacuna como Superintendente e como pessoa humana, visto 
que no Norte de Minas a maioria das Prefeituras, agências e gerências 
tiveram em você um pilar que ajudou a desenvolver aquela região tão sofrida. 

Bete Nicolau, boa viagem! Você sai deixando uma falha muito grande para 
nós, mas temos certeza de que São Caetano do Sul o receberá de braços 
abertos, como aconteceu em toda a sua vida, principalmente nesses 25 anos 
de Banco do Brasil. Vá com Deus, mas não se esqueça de seus amigos. 
Queremos que nas férias nos visite, porque será muito bem-vindo nesse 
rincão do Norte de Minas. 

Gostaria também de falar sobre uma conversa que tive com a minha mãe, 
professora aposentada do Estado. O diálogo que tivemos foi sobre a farmácia 
do IPSEMG em Montes Claros. Temos visto a administração do IPSEMG ser 
duramente atacada na Casa e também pela imprensa. Denúncias, as mais· 
absurdas possiveis, todas infundadas. Queremos dizer á administração do 
IPSEMG que a Casa também deve saber olhar e ver as coisas boas. Uma 
dessas coisas boas foi a instituição da farmácia do IPSEMG, que tem 
conseguido baixar os preços dos remédios. Remédios que na praça custam 
em torno de R$16,00, como o que minha mãe disse que uma amiga sua 
estava tomando, lá estavam sendo vendidos por R$2,40. 

João Diniz, queremos que esse programa seja aumentado e que alguns 
medicamentos que ainda não existem na farmácia possam vir a ser 
comprados. Parabenizo o IPSEMG por mais essa conquista, que é de todo 
servidor público. 

Como terceiro assunto, quero mandar um recado para os Prefeitos do vale 
do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Hoje, a missão do Banco Mundial está 
chegando a Minas Gerais, com oito técnicos que vão, junto com a 
SUDENOR, através do seu Superintendente Sérgio Amaral, visitar o Norte de 
Minas e o Jequitinhonha, para que possamos dar prosseguimento ao 
vitorioso programa de apoio ao pequeno produtor rural, no qual o Banco 
Mundial deverá financiar para o Governo de Minas Gerais quase 
R$1 00.000.000,00, que poderão ser aplicados em infra-estrutura, em 
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barragens, poços artesianos, calçamento de distritos, tratores, energia 
elétrica, substituindo-se, enfim, através desse financiamento, as ações que 
os Governos deveriam ter para dotar de infra-estrutura e de condições de 
trabalho o pequeno produtor rural do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Deputado Arlen Santiago, quero 
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento desta tarde. Ontem, pela manhã 
e no princípio da tarde, estive no Município de Diamantina, e conversamos 
sobre esse aspecto que V. Exa. tão bem relatou. É importante darmos 
repercussão a essa questão que V. Exa. traz, com toda a propriedade, 
porque vemos grande dificuldade nos municípios mineiros e, diria, no resto 
dos municípios brasileiros. 

Hoje, a grande discussão nacional é a questão do pacto federativo. Não 
podemos mais conviver com a situação da forma como está, com este 
modelo económico em que o Governo Federal detém todo o poder político e 
económico, a despeito da situação dos Estados e dos municlpios. 
Municipalizam serviços, entregam á comunidade a gestão de determinados 
serviços, sem se importar, evidentemente, com a infra-estrutura básica, com 
as condições necessárias para que o Estado e os municípios possam gerir 
esses serviços. 

Um programa como esse, que tem o apoio do Banco Mundial, traz sem 
dúvida certo alento, especialmente para aqueles pequenos municípios onde a 
ação do Estado e do Governo Federal só eventualmente, ás vezes 
raramente, consegue chegar. 

Quero cumprimentar V. Exa. por distinguir esse aspecto, que é 
extremamente importante para os municlpios mineiros, em especial os 
pequenos municípios, onde a ação do Estado e do Governo Federal, 
infelizmente, tem deixado a desejar. Parabéns, Deputado, por seu 
pronunciamento. 

O Deputado Arlen Santiago* - Obrigado, Deputado Márcio Cunha. Esse 
programa ainda terá muitas escadas, muitas pedras para vencer e chegar ao 
seu destino. O exemplo do Programa PAPP I foi extremamente salutar, 
levando energia elétrica e os benefícios de que aqui falamos, como água e 
tratores, para que as comunidades pudessem melhorar. 

Hoje, nessa conversa com o Superintendente da SUDENOR, Sérgio 
Amaral, ficou também colocado que os 80 municípios que têm os piores 
fndices de Desenvolvimento Humano de Minas Gerais poderão se inscrever 
em um programa que está sendo feito agora, de colocação de água na 
escola rural. Serão atendidas em torno de cinco escolas nesses municípios 
que detêm os piores índices, fazendo com que as escolas da zona rural 
possam ter pelo menos água, com a perfuração de poços artesianos para 
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que as crianças tenham água de boa qualidade. Isso é o combate à 
subnutrição, às doenças, é o saneamento básico. Está de parabéns a 
SUDENOR por estar desenvolvendo esse trabalho. 

Para encerrar, gostaria de, junto com essas boas notícias, mandar um 
recado ao Secretário de Estado da Saúde, Carlos Patrício. Temos enviado 
freqüentemente ao Secretário o pedido de que sejam dotadas com unidades 
materno-infantis as cidades que detenham os piores indices de 
Desenvolvimento Humano e de desenvolvimento infantil. Não tenho dúvida 
de que ele já tenha conseguido organizar a Secretaria e já esteja pronto para 
atender às necessidades desses municípios, a exemplo de Pai Pedro, que 
recebe a pecha de ter o pior índice de desenvolvimento infantil. Apenas uma 
unidade que funcionasse bem, onde as senhoras de Pai Pedro pudessem 
ganhar sua criança e ter um centro de saúde que oferecesse atendimento 
básico, poderia melhorar muito, diminuindo a mortalidade infantil. 

Não canso de citar a cidade de Chapada Gaúcha, em que uma senhora, 
para ganhar seu filho, tem que entrar em um carro e viajar 160km até chegar 
ao hospital de Januária. 

Cidades com péssimas estradas de terra necessitam do carro da Prefeitura 
para levar pacientes a hospitais, percorrendo uma distância de 160km. Que 
dinheiro sobrará para que essa Prefeitura construa seu próprio centro de 
saúde matemo-infantil? É necessário que o Governo mineiro, através do 
Governador Itamar Franco, à frente da Secretaria de Estado da Saúde, dote 
esses municípios de boa estrutura, através de convênios de parceria, a fim 
de melhorar o atendimento à população. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

enfrentando grande problema nacional, que diz respeito à queda da produção 
de energia, ao racionamento e ao risco de um apagão, anunciado como 
medida radical pelo Governo Federal. É preciso que reflitamos sobre a 
origem dessa crise que afeta nosso País, antes tido como grande produtor de 
energia elétrica devido a sua abundãncia de águas. Acredito que o motivo 
que nos leva à crise seja um projeto econômico global, que vem incurso, no 
Pais, há muito tempo, em especial depois da vitória do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e de seu primeiro governo. Trata-se do modelo chamado 
de globalização, que tem nas privatizações a essência da sua construção. E 
não foi diferente na questão da energia elétrica. Várias foram as empresas 
privatizadas, e o Governo, na medida em que efetuava as privatizaçôes, 
deixava de fazer qualquer tipo de investimento no setor energético. Como o 
Governo não investiu, deixando para o mercado regular o crescimento da 
produção de energia elétrica, calmos nessa crise profunda. No bojo de toda 
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essa situação, muitas vozes levantaram-se para protestar contra esse 
modelo de privatização. Mas dele não estamos livres, murro pelo contrário. 
Recentemente, o Governo Federal fez um novo acordo com o Fundo 
Monetário Internacional, em que solicita o empréstimo de 
US$15.000.000.000,00. Nessa renegociação, o FMI, evidentemente, exige a 
continuação do império do modelo privatizante no Pais. Todas as empresas 
ainda não privatizadas, como é o caso da PETROBRÁS, do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica Federal, correm risco. Mas não são apenas essas. Aqui, 
em Minas, após o Governo Azeredo, restaram-nos poucas empresas e, 
particularmente, duas grandes empresas: a CEMIG e a COPASA. 

Se hoje o risco de privatizá-las parece afastado, pelo menos é o que 
determina o Governador Itamar Franco, não podemos dizer do futuro. São 
empresas que geram muito lucro, são estratégicas, não podem ficar á mercê 
de qualquer governo privatizante que venha colocar novamente em curso o 
desejo de privatização de empresas como a CEMIG e a COPASA. 

O Governador enviou a Proposta de Emenda á Constituição n° 50, que 
. procura dificultar o processo de privatização dessas duas empresas. Essa 
proposta de emenda apresentada pelo Governo diz que, para haver 
privatização dessas empresas, seria necessária a aprovação, por maioria 
absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, e, mesmo que isso 
ocorresse, haveria ainda um referendo popular para que pudesse ser 
efetivada, se fosse o caso, a privatização dessas estatais. 

Fui eleito relator na Comissão Especial que analisa essa proposta e 
procurei colocar mais um dificultador nesse processo de privatização, que 
poderá ocorrer no futuro. Preferi estabelecer quórum maior do que a maioria 
absoluta e propor um quórum de 3/5, que é o de aprovação de qualquer 
emenda á Constituição. Portanto, para haver qualquer processo de 
privatização da CEMIG ou da COPASA, ou de qualquer empresa geradora de 
energia ou que cuide do saneamento básico em Minas Gerais, seria 
necessário o voto de 3/5; portanto, 48 Deputados. Mesmo se isso occrresse, 
ainda haveria o referendo popular. Creio que com isso dificultaremos 
qualquer hipótese de privatização dessas empresas. Acho que tratar desse 
assunto nesse momento de crise energética brasileira é fundamental. O 
Governo do Estado e a Assembléia Legislativa podem dar o exemplo de 
ccmo dificultar e mesmo procurar impedir que esse modelo privatizante 
continue amedrontando os trabalhadores e o povo mineiro. 

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para pedir aos Deputados um esforço para 
aprovarmos essa emenda, aproveitando esse momento políticc para que 
possamos, de fato, colocar um termo final nesse medo que ronda os 
trabalhadores da CEMIG e da COPASA, que é também um perigo para o 
povo mineiro. 
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O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Nobre Deputado Rogério 

Correia, essa proposta de emenda é muito importante; é um instrumento 
histórico para a preservação das nossas instituições públicas, no caso a 
COPASA e a CEMIG. Farei uma leitura rápida do que o Clóvis Rossi escreve 
hoje na "Folha de S. Paulo", falando sobre o FMI e a preguiça: Diz que Flávia 
Oliveira informou ao jornal "O Globo", de ontem, que o Brasil é o País que 
está fazendo o maior arrocho fiscal do planeta. A jornalista conta que o 
acordo com o FMI prevê o maior esforço fiscal da história brasileira. E mais, o 
superávit primário, receitas menos despesas, sem contar os gastos com os 
juros, que é de 3,5% do PIB, em 2002, deverá ser o maior do mundo, como 
vem ocorrendo desde 1999, quando o País começou a economizar recursos 
para reduzir uma divida que hoje ultrapassa 50% do PIB. Há estimativas de 
que até o final do ano a divida vá até 53% do PIB e outra estimativa de que, 
no final do mandato de Fernando Henrique Cardoso, vá para 60% do Pl B 
brasileiro. Se acrescentarmos a isso os chamados esqueletos da dívida, que 
tem pelos últimos anos de história do Brasil, chegaria a 70% do PIB no final 
do ano que vem. 

Isso é simplesmente para corroborar essa sua intervenção: esse é um 
grande problema que temos, e esse novo acordo com o FMI, que ainda não 
sabemos, talvez traga um arrocho maior ainda nas politicas sociais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)*- Deputado Rogério Correia, 

gostaria de ratificar sua mensagem e de dizer que esse é o sentimento do 
Legislativo mineiro. Sabemos da preocupação do nosso Governador e da 
necessidade urgente de esta Casa votar a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50. A Frente Parlamentar Jorge Hannas foi instituída aqui, na 
Casa, para executar esse trabalho, e temos certeza de que todos os 
membros da Assembléia votarão favoravelmente a essa proposta de emenda 
à Constituição, para a garantia de Minas Gerais e do Brasil. Parabenizo V. 
Exa. 

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
e concedo aparte ao Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Sr. Presidente, o assunto é 
extremamente importante. Certamente, falo em nome de toda a Bancada do 
PMDB, que assinou o manifesto em favor da COPASA e da CEMIG. 

Essa é a grande discussão nacional de hoje. É interessante resgatarmos 
isso, porque o Governador Itamar Franco, companheiro de partido, desde o 
início de seu mandato, vem colocando que a nossa grande discussão é a 
questão das águas, não apenas no que tange às suas funções primordiais, 
mas também no que se refere à geração de energia. 
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A votação dessa proposta é extremamente importante e constitui marco 

na história do Legislativo mineiro e do Governo de Minas Gerais. Parabenizo 
V. Exa. pelo trabalho e os Deputados que incorporam a tese, na versão de 
que a privatização é importante, mas não podemos abrir mão da convicção 
de que alguns setores devam estar a cargo do Estado, como a COPASA e a 
CEMIG, empresas caras ao Estado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, infonmo que os trabalhadores 

da CEMIG, por meio de seu sindicato, fizeram um placar com a assinatura 
dos Deputados favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição n• 50 e, 
portanto, favoráveis à COPASA e à CEMIG e contra o processo de 
privatização. Todos os Deputados procurados assinaram favoravelmente à 
COPASA e à CEMIG. Assim, temos certeza de que a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 50 dar-se-á por unanimidade. Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

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

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

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros das Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 
58/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo 
PSDB: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Agostinho 
Patrús; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Pastor 
George; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente -
Deputado Gil Pereira; e pelo PPS: efetivo - Deputado Marco Régis; suplente -
Deputado Fábio Avelar. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 59/2001, do 
Deputado Doutor Viana e outros. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson 
Adauto; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PSB: 
efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Chico Rafael; 
pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado 
Antônio Genaro; e pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente -
Deputado Rogério Correia. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
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Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 60/2001, da 
Deputada Elaine Matozinhos e outros. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio 
Cunha; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Kemil Kumaira; pelo PFL: efetivo 
- Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo PTB: efetivo 
- Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo 
PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Marcelo 
Gonçalves. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 67" reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.375/2001, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. (Ciente. Publique-se.). 

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

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado 
Durval Ângelo (3), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei 
n•s 316/99 e 914/2000 e do Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei n• 296/99; e do Deputado João Pinto 
Ribeiro, solicitando a inclusão em ordem do dia do Parecer da Comissão de 
Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.541/2001. 

· Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 

solicitando que o Projeto de Lei n• 1.449/2001 seja distribuído á Comissão do 
Trabalho. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 

pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que, somados 

aos 6 Deputados em comissões, perfazem o total de 41 Deputados, número 
insuficiente para votação de proposta de emenda à Constituição, mas 
suficiente para a apreciação das demais matérias constantes na pauta. 
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O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Votação, em 1° turno, do Projeto 

de Lei n° 899/2000, do Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre o Programa 
Estadual de Fomento Florestal e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio 
Ambiente opina por sua aprovação. A Comissão de Politica Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Politica Agropecuária. Vem á Mesa 
requerimento do Deputado Chico Rafael, solicitando o adiamento da votação 
do Projeto de Lei n• 899/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 930/2000, do Deputado Paulo 
Piau, que cria o Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO-
Agrfcola. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Polltica 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresenta, e pela rejeição das 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° 1, da Comissão de Política Agropecuária, 
e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de 
Justiça. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, sugiro que V. Exa. suspenda a 

reunião por 3 minutos, para que possamos analisar essas três emendas, a 
fim de que tenhamos consciência na hora da votação. 

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

suscitada pelo Deputado Paulo Piau, vai suspender os trabalhos por 3 
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, o 

Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo 
n° 1, fica prejudicada a Emenda n• 3. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 930/2000 na fonma do Substitutivo 
n° 1. A Comissão de Politica Agropecuária. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.137/2000, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa de Acompanhamento, 
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Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às 
Pessoas Portadoras de Traço Falciforme e de Anemia Falciforme e dá outras 
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, em que 
solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.137/2000. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 
1.137/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.244/2000, do Deputado João 
Paulo, que obriga as empresas prestadoras de serviço de telefonia a instalar 
aparelhos de medição de consumo nos telefones fixos e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Defesa do Consumidor. 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) -Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1. 050/2000, do Deputado Ivo José, que cria o Programa de 
Incentivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais - PROMEL - e dá outras 
providências. A Comissão de Politica Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1.050/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Discussão, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 252/99, do Deputado Amilcar Martins, que dispõe sobre a 
devolução de multas de transito pelo Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 252/99 na forma do Substitutivo n° 
1. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Declaração de Voto 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, manifesto a 

minha satisfação pela compreensão desta Casa, de todos os Deputados, que 
tiveram a grandeza de entender a intenção e o objetivo que me inspiraram a 
elaborar esse projeto, que é um esforço para aproximar a administração 
pública do cidadão comum, de diminuir essa distancia. O projeto procura 
fazer justiça àqueles que são multados, que recorrem, que têm seus direitos 
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A Assembléia Legislativa se engrandece nesse momento em que há a 
compreensão suprapartidária de que todos, juntos, podemos fazer um 
esforço sincero, correto para uma pequena contribuição. São pequenos 
gestos como esse que farão diferença na vida de cada cidadão, de cada 
mineiro. 

A partir de agora, com a aprovação desse projeto de minha autoria, os 
cidadãos de Minas Gerais ficarão tranqüilos porque seus recursos ficarão 
garantidos, uma vez acatados, e serão respeitados os seus direitos como 
cidadão. 

Queria, portanto, aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os 
Deputados e á Assembléia Legislativa, que, neste momento, tem mais de 50 
Deputados em Plenário, os quais tiveram a compreensão do alcance social e 
da justiça social desse projeto. É só isso que queria registrar. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a entrada de vários 
Deputados em Plenário, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados, que, somados 

aos 6 em comissões, perfazem o total de 48 Deputados, número suficiente 
para votação de propostas de emenda à Constituição. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, o Deputado Márcio Kangussu 

solicitou-me justificar a sua ausência em face de seu pai ter falecido. A nossa 
homenagem à familia enlutada. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, em face da importância 
da matéria a ser votada, solicito que a Presidência determine outra chamada. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, temos um quórum apertado, 
de 48 Deputados. Não podemos correr o risco de essa emenda não ser 
aprovada. Solicito nova chamada. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, dentro da linha sugerida pelo 
Deputado Rogério Correia, solicito que V. Exa. suspenda os trabalhos na 
Comissão para que os Deputados venham ao Plenário para votar. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda á nova chamada dos Deputados para a verificação do número 
regimental. 

O Sr. Secretário(Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados, número 
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O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de propostas 
de emenda à Constituição, a Presidência vai passar à 3" Parte da reunião, 
destinada a comunicações e a oradores inscritos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 16, 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 139• REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/8/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras da Deputada Elbe Brandão - Palavras do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira - Palavras do Sr. Murilo Badaró - Palavras do Sr. 
Luciano Alkmim - Exibição de vldeo - Apresentação musical - Entrega de · 
placa - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila- Agostinho Patrús- Antônio Genaro- Bené Guedes- Bilac 

Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Eduardo Hermeto 
- Elbe Brandão - Fábio Avelar - João Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Pinduca Ferreira Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, declaro 

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

Ata 
- A Deputada Elbe Brandiío, 2•-secretária "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. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, representando o 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Luciano Alkmim, filho e 
representante da famflia do homenageado; Desembargador José Tarcisio de 
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Almeida Melo, representando o Tribunal de Justiça; José Francisco 
Sal/es, Diretor-Presidente da BELOTUR, representando o Prefeito de Belo 
Horizonte, Dr. Célio de Castro; e os Deputados Elbe Brandão e Sebastião 
Navarro Vieira, autores do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Dr. José Maria 

Alkmim pela passagem do centenário do seu nascimento. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 
do Hino Nacional pela Banda de Música da Academia da Polícia Militar de 
Minas Gerais. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cabe-nos 
a tarefa de presidir esta reunião comemorativa do centenário de nascimento 
do Dr. José Maria Alkmim. Não será nosso encargo - e se o fosse, seria 
antes um dever de honra - traçar a biografia do ilustre homenageado. Mas, 
em se tratando de uma vida rica e realizada, como foi a do Dr. Alkmim, não 
podemos esquecer algumas de suas passagens. É o que vamos fazer, para 
lembrar que - se hoje nos faz falta- legou-nos um exemplo a ser imitado. 

José Maria Alkmim foi estadista, advogado, professor e jornalista. A tudo 
imprimiu sua marca de excelência. Enfrentou dificuldades e assumiu 
responsabilidades as mais elevadas, sempre aliando a habilidade polltica à 
competência como administrador. 

Guardadas as devidas proporções, viveu uma realidade socioeconômica 
não muito diferente daquela que hoje vivemos. Isso nos leva a recordar 
alguns lances de sua movimentada vida pública. 

A época em que era Ministro da Fazenda do Governo Kubitschek, por 
exemplo, foi acusado de favorecer negócios fraudulentos de importação. 
Alkmim provou que as acusações eram infundadas, e disso podemos tirar 
uma lição, neste exato momento em que se avolumam as denúncias contra 
detentores de cargos públicos: todo cuidado é pouco antes de se 
formalizarem as acusações; afinal, a honra do cidadão é intocável, a menos 
que seja comprovada a sua culpa. 

A cafeicultura brasileira está atualmente em crise. Especuladores 
internacionais forçam a baixa dos preços do café, e os nossos produtores se 
ressentem da ausência de apoio oficial. Pois à época de Alkmim no Ministério 
da Fazenda, a situação não era diferente, só que entendia a importância da 
atividade e saia sempre em defesa dos cafeicultores. Como agia, aliás, em 
defesa da agropecuária em geral, consciente da vocação brasileira para o 
campo. 
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Outro exemplo que nos deu foi com sua inabalável convicção 

democrática. Após a renúncia de Jànio Quadros, quando se arquitetava o 
golpe para impedir a posse de Joào Goulart, procurou garantir a posse de 
Jango. Para tanto, desenvolveu negociações visando implantar o 
parlamentarismo, como medida conciliatória e para se evitar o regime de 
exceção. Tempos depois, ao ver que o Governo Goulart se inclinava para 
radicalismo incompatlvel com a democracia, juntou-se aos revolucionários de 
64 para afastar a ameaça. Uma análise superficial diria que foi contraditório 
nessas ocasiões. Um exame isento mostra que o regime democrático era a 
sua única e coerente opção. Tanto é que - ao ver, tempos depois, que os 
militares tendiam para o continuísmo - distanciou-se do eixo do poder por 
não concordar com os poderosos. 

O atual problema carcerário brasileiro é de extrema gravidade. Vale notar, 
a propósito, que nosso homenageado fundou e dirigiu a Penitenciária 
Agricola de Neves, ali implantando um sistema liberal, mas responsável: os 
guardas circulavam desarmados, e permitia-se aos detentos o convivio 
familiar e o exercicio de uma profissão. Não estamos hoje precisando de um 
Dr. Alkmim à frente da administração de nossas penitenciárias? Eis a 
pergunta que dispensa resposta. 

No campo da educação - ainda e sempre uma de nossas áreas mais 
criticas - Alkmim, quando Secretário do Governo Benedito Valadares, trouxe 
para o Estado a Professora Helena Antipoff, fundadora do Instituto 
Pestalozzi. Como se sabe, foi um marco. no campo educacional,-
particularmente no tocante ao ensino de excepcionais. 

A reforma fiscal-tributária continua sendo um dos impasses da cena política 
e econômica. O assunto caminha a passos lentos no Congresso Nacional, 
enquanto todo o povo brasileiro se vê prejudicado. Pois em Minas, nos 
distantes anos 50, quando era Secretário de Finanças, nosso homenageado 
executou reforma fiscal que viabilizaria o binômio energia-transporte proposto 
por Juscelino. 

Poderiamos citar um sem-número de outros episódios em que prevaleceu o 
patriotismo e a brasilidade do Dr. José Maria Alkmim. Preferimos, entretanto, 
terminar registrando seu extraordinário trabalho filantrópico na Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, à qual se dedicou até morrer. 

O cenário brasileiro é de crise econômica, política e social. Para superá-lo, 
necessitamos desarmar os espiritos e trabalhar com isenção. Por 
conseguinte, vamos nos mirar na personalidade de José Maria Alkmim. Esse 
mineiro e brasileiro dos maiores, por sua vida e realizações, merece como 
poucos a homenagem que lhe presta o Palácio da Inconfidência. E como 
poucos poderá servir-nos de inspiração, ao enfrentarmos o dificil presente . 
Muito obrigado. 
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Palavras da Deputada Elbe Brandão 

Sr. Presidente, componentes da Mesa, convidados, familiares do Dr. José 
Maria Alkmim, minhas senhoras e meus senhores, uma das mais recentes 
amizades que fiz em minha vida foi com um filósofo e professor cujo nome é 
Pedro Paulo. Tem uma frase que, como o Dr. Alkmim, precisa estar marcada 
na história: "O silêncio é a homenagem que a palavra presta ao espírito". 
Nesta tarde de hoje, peço licença ao senhor, professor, e ao espírito, para 
que a alma possa falar nesta tarde, quando comemoramos o centenário de 
nascimento do Dr. Alkmim. Não vou me ater á sua vida, porque o meu 
companheiro e amigo, Deputado Sebastião Navarro Vieira, falará oficialmente 
em nome de nós dois, mas não poderia deixar de mostrar a fala do Norte-
mineiro. 

Temos a honra de o Dr. Alkmim ter nascido em nossas terras, aprendido a 
caminhar e ver a necessidade de uma politica pública coerente, correta, séria 
e honesta. A minha homenagem maior é jamais tentar me igualar a ele. Mas 
sei que o Norte de Minas continua deixando para Minas Gerais pessoas que 
o representem com dignidade e honra. Dessa forma tento pautar o meu 
mandato nesta Casa. 

Está também presente o Dr. Genival Tourinho, pessoa que me ajuda a 
conceber e a caminhar no meu mandato. Sempre sigo o que me aconselha e 
determina. Chamou-me na semana passada para mostrar a amplitude em 
que a crise energética se encontra no nosso Pais e estabelecermos o 
potencial da energia alternativa. Essa energia foi defendida também pelo Dr. 
Alkmim. Sabemos que, na campanha "O petróleo é nosso" e na luta para que 
o Brasil pudesse buscar sua auto-suficiência, lá estava o Dr. Alkmim 
presente. 

Em homenagem ao Dr. Alkmim e ao meu amigo Dr. Genival, entramos com 
um pedido de formação de uma comissão especial, para que possamos fazer 
um levantamento do potencial de energia alternativa que Minas possui, para 
encontrarmos um caminho para o nosso Estado. 

Concluo, porque o Tião fará uma alusão muito melhor que a minha. Mas 
lembro Cristo: de nada adiantaria o que fizesse na vida ou a fala dos anjos, 
se não houvesse amor. Nesse momento, essa é a declaração de amor de 
Minas pelo Dr. Alkmim, o amor do Norte-mineiro a ele. Que a sua alma e seu 
legado possam estar conoscp sempre, nos conduzindo a uma luz para 
aprendermos a ver além das montanhas de Minas. Muito obrigada. 

Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
Exmos. Srs. Presidente, Deputado Wanderley Ávila; Murilo Badaró; Luciano 

Alkmim; Desembargador José Tarcisio de Almeida Melo; José Francisco 
Salles; Deputada Elbe Brandão, ilustres personalidades, companheiros 
antigos do Dr. José Maria Alkmim, senhoras e senhores, Sras. Deputadas, 
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Srs. Deputados, quando intimado pelo pessedista de velha cepa, hoje no 
exercicio do honroso cargo de Presidente do BDMG, Murilo Badaró, a 
apresentar requerimento solicitando que a Assembléia de Minas realizasse 
reunião especial para homenagear o centenário de nascimento de José Maria 
Alkmim, ocorrido em 11/7/1901, pude observar, mais uma vez, que as 
inúmeras coincidências que marcaram a vida de nosso homenageado 
continuam a marcar sua história. Observem estas palavras: 

"As nações, em qualquer idade de seu desenvolvimento, têm necessidade 
de rever, com freqüência, a história de seus ascendentes, para deduzir, como 
na topografia das montanhas, a linha das cumeadas, no esforço de se manter 
o nivel de sua vida política e social à altura das figuras pinaculares que se 
destacaram nas gerações anteriores. Já se observou que só o passado 
efetivamente existe e que tudo o que nos arrisquemos a prever para o futuro 
será a imagem do passado refletida num espelho. Esse é, com efeito, o valor 
da experiência histórica. 

Homem de idéias e de convicções, Joaquim Murtinho só se imortalizou, 
contudo, porque era homem de fina sensibilidade, capaz de se apaixonar 
pela verdade a que se convertia. Esses que não só se convencem mas se 
apaixonam são verdadeiramente os homens de ação. Eis ai a chave do 
segredo de sua existência. 

Com essas palavras, registradas no "Diário do Congresso Nacional" de 
8/12/48, o então Deputado Federal pelo PSD de Minas Gerais José Maria 
Alkmim rendeu homenagens ao Senador Joaquim Murtinho pelo centenário 
de seu nascimento. 

Quem poderia prever que meio século depois o discurso de José Maria 
Alkmim poderia se prestar a homenagear a ele próprio? Quem de nós tem 
dúvida de que Alkmim é um daqueles personagens por ele mesmo descrito? 
Quem de nós duvida de que a afirmação por ele feita de que "esses que não 
só se convencem mas se apaixonam são verdadeiramente os homens de 
ação. Eis ai, meus senhores, a chave do segredo de sua existência", se 
encaixa como uma luva em sua vida? 

Permitam-me deixar de lado a minudente exposição dos fatos biográficos 
de nosso homenageado. Dois motivos levam-me a assim agir. O primeiro 
deles é que todos sabemos, e cada um à sua maneira, sobre particularidades 
da vida de Alkmim. O segundo é que, como homem de ação, Alkmim estaria 
a esperar de todos nós um fiel e destemido exercicio em favor da causa 
pública . 

Esta é, portanto, a razão maior desta homenagem ao homem elegante, 
cordial, sincero, destemido e fiel às origens de sua querida Bocaiúva: a 
coragem de anunciarmos desta tribuna que, apesar das vicissitudes, apesar 
das incongruências, apesar dos pecados coletivos cometidos nesta Casa do 
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povo, a memória de Alkmim é reverenciada como paradigma que 
devemos atingir, como exemplo que devemos seguir, como farol pelo qual 
devemos nos orientar. 

Quando, nos idos da década de 50, no vigor de minha juventude, saí às 
ruas de minha querida Poços de Caldas garimpando votos em favor de meu 
pai, candidato a Deputado Estadual, aprendi muito com a escola na qual José 
Maria Alkmim já pontificava como um dos grandes mestres. 

Papai disputou sua primeira eleição pelo pequeno Partido de 
Representação Popular. Sem recursos e sem estrutura partidária para dar-lhe 
suporte, aproveitávamos, meus irmãos e eu, os comfcios dos grandes 
partidos para a conhecida distribuição de santinhos entres as pessoas. Nos 
comfcios da UDN, éramos escorraçados e ameaçados. O mestre-de-
cerimônias anunciava sempre que "pessoas estranhas estavam divulgando 
nomes contrários à doutrina da gloriosa União Democrática Nacional e que, 
por essa razão, deveriam ser banidas do meio social de Poços de Caldas". 

Nos comícios do PSD, a história era completamente oposta. Neles o orador 
anunciava que "está no meio de nós o Tiãozinho, distribuindo santinhos para 
a campanha de seu pai. Tiãozinho, venha aqui para cima. Vamos apoiá-lo, 
minha gente. É um conterrâneo nosso, e devemos ajudar''. 

Nasceu daí, senhoras e senhores, a estreita ligação de minha família com o 
PSD, laços de amizade imorredoura e que foram solidificados no decorrer 
dos tempos; laços que me permitiram aprofundar no exercício da atividade 
política capitaneada pelas figuras pinaculares da história mineira, entre elas, 
a figura fmpar de José Maria Alkmim. 

Muito obrigado, Murilo Badaró, pela lembrança da realização desta reunião 
especial, que me permite, modesta e sinceramente, reverenciar a memória 
de Alkmim e do partido que foi por ele sempre dignificado. 

As coincidências continuam. Ao buscar o apoio dos Deputados mineiros ao 
requerimento que originou esta homenagem, tomo conhecimento de que a 
Deputada Elbe Brandão buscava, também, o mesmo objetivo. Não poderia 
ser diferente: a Deputada Elbe conquistou esta Casa com seu jeitinho mineiro 
de ser. 

Em maio de 1996, quando nosso homenageado completaria 95 anos, a 
Deputada Elbe Brandão pronunciou emocionado discurso. Naquela 
oportunidade, disse ela: 

"Afinal, quais laços nos levaram a buscar conhecer a vida política do Dr. 
Alkmim ao ponto de prestar-lhe esta homenagem? Somos ambos mineiros, 
daqueles que fazem de sua origem motivo de orgulho e profissão de fé. 
Viemos da mesma região das alterosas: eu, de Montes Claros; ele, de 
Bocaiúva, terra de minha mãe, onde viveram meus avós e bisavós, terra que, 
com muita honra, represento nesta Assembléia. 
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Durante toda a minha infância e ao longo dos anos, fomos a Bocaiúva 

visitar a familia. Lembro-me sempre do carinho com que meu avó Uno José 
de Figueiredo e meu padrinho e tio Hildebrando Figueiredo, primo e amigo 
pessoal do Dr. Alkmim, referiam-se à minha bisavó, para contar que ela era 
cabo eleitoral fervoroso do nosso homenageado, que a procurava sempre 
para ouvir suas opiniões, que, ao que contam, eram serenas e lúcidas. 

Para tio Hildebrando, tal fato é de um significado sem par, porque não eram 
tantas as pessoas a quem o Dr. Alkmim ouvia, e entre elas estava justamente 
uma mulher. Quer isso dizer que, já naquela época, dava ele a devida 
importância à participação da mulher no processo politico". 

Só mesmo a sensibilidade de Elbe Brandão para resgatar uma faceta de 
nosso homenageado: a de incluir a mulher entre seus confidentes, numa 
época calcada, mais do que nunca, pela presença absoluta do mando político 
exercido pelos homens. 

Senhoras e senhores, permitam-me dirigir, agora, à família do nosso 
homenageado, na pessoa de seu filho Luciano Alkmim. Imagino, prezado 
Luciano, que não deve ser fácil, perante os outros, ser filho de José Maria 
Alkmim; imagino, também, que não deve ser difícil, perante os íntimos, 
desempenhar tal tarefa; imagino, também, quanto você, seus irmãos, sua 
mãe - de quem, parafraseando Garcia Lorca, podemos dizer que foi a 
companheira de seu pai pelas andanças de uma vida inteira -, seus primos e 
amigos devem ter sofrido nos momentos conflituosos pelos quais seu pai 
passou. 

Sei, Luciano, que a vida esconde alguns segredos que só nos são 
revelados por Deus. Um desses segredos, diria até ser o mais secreto, é 
aquele que recebemos como herança genética. Preserve-o. Guarde-o com 
toda a segurança. E tenham sempre, você, seus irmãos e seus familiares, a 
certeza de que temos orgulho do pai de vocês. Principalmente porque o Dr. 
Alkmim, aqueles que com ele convivemos bem o sabemos, tinha um enorme, 
um grande e incomensurável orgulho de sua família. Familia que se viu 
privada de sua companhia, porque ele dedicava tempo enorme para a família 
dos outros. Era a família do PSD, era a família da Santa Casa, eram as 
famílias de Bocaiúva, era a família da Penitenciária Agrícola de Neves, era a 
família do Instituto Pestalozzi. Tantas famílias unidas pelo Dr. Alkmim, 
através do ideal cristão de servir, aprendido no diuturno acompanhamento 
das ações do Pe. João Francisco Moureau, o Pe. Chico; ideal que marcou 
sua vida para sempre; ideal que permitiu legar ao Brasil o maior exemplo de 
abnegação e de amor à causa dos outros . 

Se não for pedir muito, prezado Luciano, permita que todos nós possamos 
dividir com você e com sua família a alegria que possuímos, cada um à sua 
maneira, em participar, de uma forma ou de outra, de uma das famflias de 
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José Maria Alkmim. 

Senhoras e senhores, tomo emprestado um trecho do livro de Murilo 
Badaró, biógrafo de nosso homenageado, que bem ilustra a figura de 
Alkmim. Assim: "Aikmim jamais havia ganho uma eleição no Distrito de Terra 
Branca. Lá era uma fortaleza contra sua dominação política no município. Os 
moradores desse lugar mantinham a tradição, votando sempre contra o PSD. 
Por essa razão, Alkmim se abstinha de visitá-lo. O avanço dos compradores 
de votos é um fenômeno que se agrava no Brasil. ( ... } Alkmim estava 
sentindo a presença desses plutocratas na região e não tinha armas 
suficientemente fortes para combatê-los. Apenas seu nome, a tradição 
respeitável, velhas dedicações, não eram capazes de vencer a maré 
montante da dinheirama derramada nos municípios. Colocou em ação todos 
os amigos. Escreveu milhares de cartas. Com 69 anos de idade, ainda 
encontrou energias para visitar o maior número de colégios eleitorais. Como 
fazer com Terra Branca, local onde jamais havia ido? Resolveu, para 
surpresa e incredulidade gerais, marcar uma viagem ao distrito. 

Em meio à curiosidade geral, Alkmim chega e vai direto à casa de Elpidio 
Trovão. O velho chefe politico local custava a acreditar no que estava vendo: 
Alkmim dentro de sua morada. Os perristas, comandados por Cicero e 
Wandick Dumont, ficaram curiosos em saber qual a motivação de tão 
estranha viagem. Conhecendo bem Aikmim, não imaginavam poder ele 
visitar Terra Branca apenas para pedir votos. 

Após os cumprimentos, Alkmim diz a Elpidio Trovão: "Oh! Elpidio. Eu hoje 
quero fazer uma reunião aqui em Terra Branca, e não é uma reunião politica. 
Eu não vou fazer a reunião aqui em sua casa. Quero fazer essa reunião na 
porta da casa do Cajuca", concluiu diante de um Trovão cada vez mais 
surpreso. 

Cajuca era o chefe da facção adversária do PSD e de Alkmim. Seu nome 
era José Alexandre Queiroga, irmão de Otaviano Queiroga, este conhecido 
pelo apelido de "Xibiu". 

"Quero falar debaixo daquela gameleira na porta do Cajuca", disse Alkmim. 
"O que você vai falar", indagava ansioso Elpidio. 
"Na hora você vai ficar sabendo. Gostaria que você convidasse, para 

estarem presentes, os moradores mais antigos de Terra Branca e os mais 
velhos. Avise que a reunião será às 3 horas da tarde", arrematou Alkmim, 
assentando-se à mesa para o almoço, em companhia da família do anfitrião. 

Elpidio Trovão atendeu, prontamente, ao pedido de Alkmim e espalhou 
pela vila o convite para o surpreendente encontro. 

Impacientes e curiosos, nem mesmo o relógio marcava 2h30min, os 
moradores começaram a descer para a porta do Cajuca, acomodando-se à 
sombra reconfortante da frondosa gameleira. 
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A previsão de uma reunião demorada fez com que muitos daqueles 

habitantes mais idosos levassem tamboretes e cadeiras. Eram 3 horas 
quando chegaram Alkmim, Elpídio Trovão, Paulo Borges e os pessedistas da 
localidade. 

Saudou cordialmente os presentes e, sem perda de tempo, começou a 
falar. Não havia qualquer tonalidade discursiva no que dizia. Era quase um 
sussurro. Falava coloquialmente. Perceberam todos certa dose de 
emotividade em suas palavras. 

"Hoje não vim aqui para pedir votos. Tudo o que queria fazer em benefício 
de Terra Branca, o Wandick já fez. "Quero, inclusive, aproveitar esta 
oportunidade para exaltar a obra do Wandick e, não podendo negá-la, por 
isso não posso pedir votos", falava pausadamente. 

Os presentes continuavam eletrizados com o que ouviam. Estavam diante 
de um homem célebre, conhecido nacionalmente, acatado e respeitado. 

"As coisas, muitas vezes, acontecem fora da área da polftica. Vocês, com 
toda certeza, estão sabendo da barragem que querem construir no 
Jequitinhonha", indagava. "Vi o projeto da barragem que vai ser construida 
entre Terra Branca e Olhos d'Água, ali nas proximidades do Rabicho, e vai 
submergir toda essa região, inclusive a vila de Terra Branca", afirmou 
Alkmim, cujas palavras causavam grande impacto nos ouvintes. Quero 
confessar a vocês que, depois que vi e examinei esse projeto, cheguei a 
perder o sono. Não mais conseguia dormir pensando no Elpídio Trovão, 
morador aqui há 80 anos, lotando um caminhão com sua mudança, para um 
lugar onde nem mesmo ele sabe. Seria razoável, pergunto, o Elpidio sair 
daqui por causa de uma inundação? E o Cajuca, meu adversário de mais de 
20 anos, perder a casa tão boa e confortável, contemplar as águas passando 
por cima da bela gameleira? Já imaginaram o tamanho dessa tragédia?". 
Continuava sua dissertação, apontando para cada um dos velhos moradores, 
cujos nomes conhecia, descrevendo sua epopéia na pressa da mudança com 
a chegada inevitável das águas do Jequitinhonha. 

Homem talentoso, de inteligência privilegiada, Alkmim sabia, como 
ninguém, manejar com as palavras as emoções das pessoas. A descrição 
que fazia da chegada da inundação, da angústia e da pressa dos velhos 
moradores de Terra Branca diante da diáspora inevitável comoveu a maioria . 
Muitos choravam, de tão emocionados. 

"Agora quero dar a vocês a razao de minha visita a Terra Branca. Não sou 
seu representante político, por aqui nunca fui majoritário. Também isso 
jamais impediu que fosse amigo de Terra Branca. Vi o projeto. Fiquei 
horrorizado. Quero dizer-lhes que, enquanto for vivo, enquanto Alkmim tiver 
força, essa barragem não será construida". Terminou suas palavras sob 
aplausos dos terrabranquenses aliviados. 

~----------------------------------~ 
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Sem falar em votos, sem qualquer manifestação política, Alkmim tornou-

se, pela primeira vez, majoritário no Distrito de Terra Branca. Venceu a 
eleição por apenas um voto. 

Esse o nosso Alkmim. Esse o homem que tanta falta está a fazer em nosso 
meio. Esgrimista da palavra, poeta da política, arauto da sensibilidade, 
cronista de tempos renovados sob a batuta da cordialidade e da esperança, 
Alkmim faz parte da plêiade dos homens bons. E, como dizia Guimarães 
Rosa, "os homens bons não morrem, ficam encantados". 

Que o encantamento de Alkmim paire sobre o Brasil, sobre Minas e, em 
especial, sobre esta Casa de leis, para que se reencontre com seu original 
caminho, o caminho da coerência da ação política preconizada pelo nosso 
homenageado. 

Que a memória de Alkmim, encantada, nos faça renascer. Viva Alkmim! 
Palavras do Sr. Murilo Badaró 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eminentes componentes da Mesa, 
familiares do Dr. José Maria Alkmim, velhos companheiros do antigo PSD 
aqui presentes, e simbolizaria uma homenagem na figura do Deputado Bias 
Fortes, um dos ícones do nosso Partido; Sr. Celso Azevedo, ex-Prefeito de 
Belo Horizonte; demais autoridades, senhores componentes da banda da 
Policia Militar, senhoras e senhores, desde o ano passado Minas Gerais está 
mobilizada para comemorar o centenário de alguns dos seus varões mais 
ilustres. Nunca é demais repetir algumas palavras que temos pronunciado 
nessas solenidades. Por mais que a ciência humana prospere, por mais que 
os homens de espírito tentem desvendar os mistérios do mundo, algumas 
coisas permanecem inexplicáveis. Uma delas: como entender que, na última 
década do século XIX, de 1890 a 1899, tenha nascido na provfncia mineira 
uma admirável constelação de varões - Bias Fortes, Francisco Campos, 
Carlos Luz, Benedito Valadares, Virgílio de Melo Franco, Cristiano Machado, 
Francisco Negrão de Lima, Rodrigo Melo Franco de Andrade, para chegar 
aos a/bares do século XX e o destino entregar ao Brasil duas figuras 
notáveis: em agosto, no dia 10, Gustavo Capanema, e no dia 16 de 1900, 
Mílton Campos. Tem-se a impressão de que todas as boas fadas existentes 
no mundo formaram um poderoso condomínio de vontades para propiciar 
esse admirável espetáculo de, a um só tempo, numa mesma província, num 
mesmo território, reunir tantas e tão enormes fulgurações que deram tanto ao 
Brasil e cujo espírito e memória continuam significando uma referência 
permanente para a Nação. 

Em 1901, nasce Henriqueta Lisboa, poetisa extraordinária, cujos versos até 
hoje causam emoção em quem tem a ventura de lê-los. Abgar Rennó, João 
Afonso de Guimarães, Pedro A/eixo e o nosso homenageado de hoje, José 
Maria Alkmim. 
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Em 1902, nascem Juscelino Kubitschek, cujo centenário começa a ser 

comemorado ainda este ano, cem os preparativos quer do Governo Federal, 
quer do Governo Estadual, formando comissões para dar o maior relevo 
posslvel a essa extraordinária efeméride da vida brasileira. Nascem Carlos 
Drummond de Andrade e o poeta Emílio( ... ). 

Em 1903, nasceu Pedro Nava. Em 1905, Afonso Arinos de Melo France. 
Basta citar esses nomes para que se possa ter idéia de quanto foi generosa a 
natureza para cenosco em Minas Gerais. Mas, de todos esses, certamente 
um se destaca pela sua admirável contribuição durante mais de meio século 
na vida pública brasileira. E são várias as facetas em que se pode analisar a 
figura de Alkmim. Poderramos vê-lo como municipalista, homem aferrado à 
terra, cumprindo o seu dever de dar tudo para que sua Bocaiúva 
prosperasse. 

De Bocaiúva para o Setentrião, não lhe foi difícil encetar todo tipo de lutas e 
esforços para colocar, na Constituição de 1946, a Comissão do Vale do São 
Francisco, que permitiria a redenção dessa tão sofrida paisagem da terra 
mineira. Poderiamos destacar Alkmim como o filantropo, o homem que 
durante quatro décadas seguidas cuidou da Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte, lançando sua pedra fundamental, construindo-a ao lado de 
outros que, como ele, se entregaram à admirável tarefa da prática da . 
caridade, que, no dizer de São Paulo, é a mais importante das virtudes 
teologais. O Alkmim, Deputado; pouces terão, como ele, atingido as 
culminâncias do mandato popular. Orador vigoroso, combativo, palavra fácil e 
firme, racioclnio rápido, cenvicções absolutamente censubstanciadas nas 
crenças que levava para o exercício do mandato. Não teve a oportunidade de 
servir a esta Assembléia. Foi direto para a Câmara Federal, onde, durante 
sete mandatos, se censtituiu numa das figuras pinaculares do Congresso 
Nacional. Nesse periodo da Câmara dos Deputados, qual terá sido o tempo 
em que Alkmim foi o maior de todos? Pode ser no episódio em que se 
tentava eliminar da vida pública brasileira a candidatura de Juscelino 
Kubitschek à Presidência da República. Alkmim era Uder do PSD e vigilante 
atento, observador, cem um sistema de informações que o capacitava a ter 
uma visão completa do quadro político, Alkmim aparou todos os golpes 
assestados contra a candidatura Kubitschek. No dia em que Carlos Lacerda, 
outro notável parlamentar e orador, disse a um jornal: "Juscelino não será 
candidato; se for candidato, não será eleito; se for eleito, não tomará posse; 
se tomar posse, não governará", Alkmim, viu nesses dizeres, a senha do 
golpe que se preparava para impedir a eleição e a posterior posse de 
Juscelino Kubitschek. São tantos os lances de inteligência e arrebatamento 
civico que se encontram nessas passagens que é ditrcil descrevê-las numa 
homenagem cemo esta. Mas ficaram imortalizadas nos anais da Câmara 
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essas passagens admiráveis da inteligência fulgurante desse mineiro de 
Bocaiúva. Alkmim, depois, vem para o Governo de Minas, ao lado de Israel. 
Já começava a dar os primeiros sinais de fraqueza politica diante da maré 
montante do poder corruptor do dinheiro, que infelizmente se está tornando 
norma na vida política de Minas e do País, devido a essa extravagância legal 
que é o sistema proporcional de tomada de voto. Alkmim não resistiu à 
avalanche do dinheiro. Foi para a primeira suplência. Israel o convocou para 
a Secretaria da Educação. Antes, havia participado do movimento recrutado 
por Magalhães Pinto para deflagrar a ação revolucionária que pôs fim à 
desordem institucional do País. Foi convidado para Secretário das Finanças, 
o que deveria se constituir no futuro Ministério da Fazenda, na hipótese de 
decretação de uma área liberada em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em 
todos esses episódios, o que ressuma da vida do Alkmim é esse traço 
indestrutível de dignidade pessoal, de probidade no exercício da vida pública, 
de amor a Minas e ao Brasil. 

É por isso que nesta hora em que as nações se apresentam combalidas 
diante de tantas dificuldades, todas as pessoas se voltam para esses numes 
tutelares da nacionalidade, como foi o caso das homenagens a Milton, a 
Capanema, a Pedro Aleixo, a tantos outros, e agora a Alkmim, que recebe a 
consagração do povo, numa espécie de preito de saudade e de respeito pelo 
que fez pelo Brasil. 

O Governador Itamar Franco, que designou uma comissão especial para 
ajustar todas essas homenagens a esses grandes varões, cujos centenários 
estamos comemorando, pediu a mim que o representasse nesta reunião; que 
trouxesse à família de José Maria Alkmim suas homenagens e a sua 
solidariedade e que, ao mesmo tempo, transmitisse aos mineiros que a sua 
preocupação no Governo de Minas, nesta quadra de enormes dificuldades no 
Brasil, é manter assegurados aqueles principies que nortearam a vida desse 
grande mineiro: manter a qualquer preço a dignidade da função pública, a 
probidade no seu exercicio, a intransigência com a corrupção, com o 
embuste e com a fraude. São essas as palavras que tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Luciano Alkmin 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, autoridades, senhoras e senhores, o 

momento nos oferece a oportunidade de relembrarmos alguns caminhos da 
trajetória politica de meu pai. 

Como homem público que a exerceu, ele a cultivou nas idéias, nas grandes 
correntes que, em todos os quadrantes, vieram-se acumulando através das 
idades, considerando-lhes sua síntese superior. 

Sem ter escrito o livro, em que condensasse a súmula do seu pensamento, 
ele foi, entre nós, eminente cultor do direito político. 
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Levado pela sua origem e vocação, consagrou, para meta de seus 

esforços, toda parcela disponível que fosse do contexto de seu universo e do 
seu entendimento. 

Apresentava o seu modo de ver nas questões da administração corrente, 
suscitado pelas necessidades do dia, assim como diante da perspectiva, hoje 
tomada realidade, da presença de forças ameaçadoras do equilíbrio social e 
dos princípios básicos que respeitamos. 

Por mais cuidadosa que seja a ação do governante, os observadores 
encontrarão sempre intermitências, recuos transitórios e contradições. 

Homem de seu tempo, foi deixando, pela palavra e pela pena, nos 
trabalhos de parlamentar, de orador, de advogado, de jornalista, a essência 
do pensamento que o orientou, no rumo da destinação humana. 

Sendo desses espíritos que não toleram amarras, assustava-o a estatística 
da impunidade. Deteve-se longamente em distinguir os aspectos que se 
relacionam com as violências perturbadoras da ordem geral, tão comuns nos 
dias de hoje. Formulou algumas das teorias sobre os fundamentos do crime e 
do direito social de repressão, com a definição do imperativo da assistência 
especifica e o intuito de estabelecer um método para reeducação e reforma 
moral. Condenou de maneira especial a reclusão conjunta e indistinta em 
benefício do sistema celular e individual. 

Possuindo as qualidades do entendimento e da ação, não se deixou 
paralisar nem diminuir. No jogo do mundo aprendeu as suas habilidades, e as 
aprendeu tão bem a ponto de se tornar mestre. Contudo, continuou fiel a 
alguns ideais humanos, e esses ideais colocou acima de quaisquer 
compromissos. 

Construtor de si mesmo, considerava não existir nenhum povo eleito, já que 
os aperfeiçoamentos de cada um estão repartidos por todos. Só o espírito é 
criador. Não há violência de fatos que possa sufocá-lo, porque só criam 
aqueles que acima de tudo respeitam o valor da individualidade humana. 

Participou do evoluir de uma cruzada civilizadora que, ainda hoje, se vem 
processando dentro das condições as mais incertas, no intuito de mitigar 
misérias, amarguras e dores existentes, mesmo e muita vez, nos esplendores 
da opulência e da grandeza desse mundo, que, penosamente, sobrevive. 
Cada dia estava cheio para ele com a esperança e o impulso de um novo 
começo. A sua intuição compreendia melhor que a razão lógica das mentes 
mais frias. Viveu para o seu trabalho e nunca lhe sentiu o excesso. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em especial Deputados Sebastião Navarro 
Vieira e Elbe Brandão, agradeço, em meu nome e no de minha famllia, a 
carinhosa homenagem prestada à memória de meu pai, pelo centenário de 
seu nascimento. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
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O Sr. Presidente - A partir deste momento, será exibido vídeo contendo 

imagens diversas e a voz de nosso homenageado, que, durante a reunião da 
Câmara dos Deputados, em 31/8/61, proferiu discurso em defesa da adoção 
do parlamentarismo no Brasil. 

- Procede-se á exibição de vídeo. 
Apresentação Musical 

O Sr. Presidente - Ouviremos a Banda de Música da Academia da Polícia 
Militar de Minas Gerais que, sob a regência do Ten. Paulo Roberto de Matos, 
apresentará as músicas A Ti Flor do Céu, Peixe Vivo e Diamantina em 
Serenata. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Luciano 
Alkmim uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres:(-
Lê:) 

"A homenagem do Poder Legislativo Estadual pela passagem do 
centenário de nascimento de José Maria Alkmim, homem público que esteve 
sempre à frente da moderna história da República brasileira com nobreza, 
altivez e trabalho, contribuindo para a formação de uma sociedade mais 
justa, democrática e progressista. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2001, 
Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais.". 

- Procede-sse à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades, aos demais convidados e à Banda de Música da Polícia Militar 
pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição do dia 14/8/2001 ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI 
ROBIN HOOD 

As quinze horas do dia três de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Dinis Pinheiro, Arlen Santiago e Ermano 
Batista, 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 informa que a reunião se 
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à fase de 
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apreciação de propos1çces da Comissão, quando é aprovado 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita sejam convidados 
representantes das Associações Microrregionais de Municípios e o 
Presidente da Associação de Pequenos Municípios para prestar informações 
à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente- Dinis Pinheiro- Eduardo Brandão. 

ATA DA 80" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

As nove horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Luiz 
Tadeu Leite e João Leite (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e procede à leitura da seguinte correspondência: 
convite da Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo· 
Horizonte para a palestra ocorrida em julho último; exemplar "Inconfidente 
Mineiro" encaminhado por Antuérlio Petterson Filho; oficio da Juiza de Direito 
da 2" Vara da Comarca de Vespasiano em que solicita providências da 
Comissão para que seja designado um Defensor Público para essa Comarca; 
oficios do Secretário de Estado da Segurança Pública em que responde à 
solicitação da Comissão referente aos Requerimentos n's 2.056 e 
2.183/2001; denúncias encaminhadas à Comissão por Vanilde Aparecida 
Teixeira, lvone Anacleto de Freitas, Paulo Nicodemos Mendes e João Batista 
Calixto; cartas da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas, do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araxà e Região e do Coordenador 
Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos; oficios dos Srs. 
Murflio de Avelar Hingel, Aguinaldo Anselmo da Silva e José Ronald 
Albergaria em que justificam ausência em audiência pública da Comissão; 
oficio do Deputado Romeu Queiroz; oficio da Delegada de Policia 11, de 
Jequitinhonha, em que responde à Comissão sobre fatos que envolveram o 
Detetive Clésio Borges e o Sr. Max Sá Guimarães; oficio do Promotor de 
Justiça de Juiz de Fora em que relata e pede providências da Comissão para 
fato que menciona relativo à CERESP, unidade prisional dessa Comarca; 
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oficio do Promotor de Justiça de Mutum; pedido de providências 
encaminhado pelo Sr. José Maia referente à Unidade Prisional Dênio Moreira 
de Carvalho, de lpaba; carta do detento lsaque Cândido da Luz, de ltabira, 
pedindo providências da Comissão; cópia de termo de declaração prestada 
por Paulo Nicodemos Mendes; carta de Júlio César Custhodio pedindo ajuda 
da Comissão; ofício do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
resposta a pedido da Comissão, esclarecendo sobre o detento Ernâní de 
Souza Abritta Filho, que se encontra nas dependências carcerárias do 
Departamento Estadual de Operações Especiais - DEOESP -; oficio da 
Secretária Ângela Prata Pace, atendendo a pedido de informações e 
providências da Comissão, em que informa sobre o sentenciado Ricardo 
Borges Bernardo; denúncia de Maria das Graças de Andrade solicitando 
providências da Comissão; convite da Coordenadoria de Direitos Humanos e 
Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a solenidade de 
assinatura do Pacto Mineiro de Combate à Tortura, a ser realizada no 
próximo dia 3/8/2001, às 16 horas, no auditório da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Minas Gerais; denúncia protocolada na Comissão por Marina 
Carvalho de Oliveira; cópia de relatório encaminhada pelo assessor Carlos 
Rodrigues, do I EF, contendo as providências já tomadas por esse órgão 
relativas aos acampados da Fazenda Tangará de Uberlãndia; oficios do 
Secretário de Estado da Segurança Pública reportando-se ao teor de 
denúncias recebidas pela Comissão formuladas por Maria José Rodrigues da 
Silva e Carmem Moreira Coelho; oficio do Comandante-Geral da PMMG em 
resposta a pedido da Comissão sobre agressão cometida por policiais 
militares contra menores, ocorrida no último dia 8 de março na AABB de 
ltanhomi; ofício do Presidente da COPASA-MG esclarecendo sobre a 
implantação de redes coletoras de esgotos e a rede de distribuição de água 
para todos os moradores do local denominado Bicão, na Vila Santa Lúcia, em 
Belo Horizonte; oficio do Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes 
em que encaminha exemplar do relatório do 1 • Fórum Mineiro Antidrogas; 
convite da Secretaria Municipal de Direitos Humanos aos membros da 
Comissão para o seminário sobre a eficácia da Lei de Tortura, ocorrido em 2 
e 3 de agosto; correspondência do Deputado Durval Angelo em que 
encaminha à Presidência da Comissão ofício enviado pela Associação dos 
Moradores do Bairro Capelinha, no qual a entidade se manifesta acerca de 
denúncias formalizadas na Comissão contra o PM Celso Leite da Luz; carta 
do detento Afonso Rosa de Oliveira pedindo ajuda à Comissão; ofício da 
Deputada Federal Maria Elvira em que acusa recebimento de cópia de 
requerimento da Comissão e informa que analisará a solicitação da 
Associação dos Trabalhadores Aposentados de Minas Gerais; oficio do 
Prefeito Municipal de Pompéu atendendo a pedido contido no Requerimento 
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n° 2.366/2001, da Comissão; oficio da Chefe de Gabinete do Reitor da 
UNIMONTES em que informa que esforços estão sendo envidados para a 
ampliação de cursos no Município de Janaúba; oficio do Secretário de Estado 
da Segurança Pública, em que se reporta ao teor do Requerimento n° 
2.161/2001, da Comissão, concernente à denúncia formulada pelo detento 
José Márcio de Souza, que se encontra na cadeia pública de Rio Pomba; 
oficios do Comandante-Geral da PMMG em que se reporta aos 
Requerimentos n°s 1.497/2000 e 2.370/2001, da Comissão, que versam 
sobre denúncia apresentada por Air Félix da Costa e sobre pedido de 
esclarecimento de episódio envolvendo o Sargento PM Marco Antônio Aurélio 
Crosara, ocorrido na cidade de Uberlãndia em março último; oficios do 
Secretário de Estado da Segurança Pública em que se reporta aos 
Requerimentos n°s 2.308, 2.367 e 2.164/2001. Ato continuo, na fase de 
discussão e votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da 
Assembléia, submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 
2.376/2001 e 2.378/2001, do Deputado Sebastião Navarro e 2.421/2001, do 
Deputado Pinduca Ferreira. A seguir, na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, são aprovados os seguintes requerimentos dos 
Deputados Edson Rezende e Luiz Tadeu Leite: seja encaminhado oficio ao 
Governador, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Secretário da Segurança 
Pública enviando cópia do relatório da visita da Comissão a Alienas no ultimo 
dia 28 de junho e pedindo as providências que mencionam; seja 
encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública pedindo sejam 
remetidas à Comissão cópias de todos os documentos produzidos ou 
coletados no inquérito aberto pela Corregedoria-Geral de Polícia para 
investigar denúncias feitas contra policiais da 19• Delegacia Regional de 
Segurança Pública em Alfenas; seja encaminhado oficio ao Secretário da 
Segurança Pública pedindo providências para apurar denúncias trazidas à 
Comissão por Roselaine Ferreira de Souza, de omissão de policiais lotados 
na 19• Delegacia Regional da Segurança Pública em Alienas; do Deputado 
Sargento Rodrigues: seja realizada reunião destinada a audiência pública da 
Comissão com as Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública para debaterem o projeto de lei complementar que trata do Estatuto 
dos Militares do Estado de Minas Gerais; da Deputada Elbe Brandao: seja 
realizada audiência pública da Comissão em conjunto com a Comissão de 
Turismo, Indústria e Comércio para discutirem o apoio institucional desta 
Casa ao VI Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade e à VI Feira de 
Produtos e Serviços para a Melhor Idade; do Deputado Edson Rezende: seja 
realizada audiência para discutir os atos de abuso de autoridade que teriam 
sido praticados por policiais da 23" Delegacia Regional da Segurança Pública 
em Paracatu; dos Deputados Edson Rezende e Luiz Tadeu Leite: seja 

~------------------------------~ 
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realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei n• 1.439/2001; 
dos Deputados Edson Rezende e João Leite: seja convidado o jornalista José 
Cleves da Silva do jornal "Estado de Minas" para prestar informações à 
Comissão, em audiência pública, sobre o andamento do processo referente à 
morte de sua esposa; do Deputado Luiz Tadeu Leite: seja encaminhada 
cópia do relatório da visita da Comissão a Alfenas, à Cãmara Municipal e ao 
Vereador Wagner Martins dessa cidade. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - João Leite - Luiz Tadeu Leite 

- Durval Ângelo. 
ATA DA 67• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDlÔNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
As dez horas do dia sete de agosto de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Bené Guedes, João Leite 
e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e da 66• Reunião 
Ordinária, as quais são dadas por aprovadas e subscritas pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente procede à leitura de correspondência dos 
Srs. Vitor Sapienza, Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
Milton Mendes de Araújo, Presidente da Associação dos Empregados da 
COHAB-MG; Fátima Bayma de Oliveira, Secretária Executiva do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT -, todas 
publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 28/7/2001; e Elvira Mirian 
Veloso de Mello Cosendey, Coordenadora da Câmara lnterinstitucional de 
Proteção ao Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho Infantil -
CIPTA-, publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 27n/2001. Após, 
distribui o Projeto de Lei n• 1.586 e 1.582/2001 ao Deputado Bené Guedes; 
1.571 e 1.572/2001, ao Deputado João Leite, e 1.580/2001, ao Deputado Luiz 
Menezes. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência passa á 2• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e 
votação, em turno único, e são aprovados, os Projetos de Lei n•s 1.446, 
1.525 e 1.537/2001 (relator: Deputado Bené Guedes), o último com a 
Emenda n• 1. A seguir, submete a votação os Requerimentos n•s 2.348, 
2.363, 2.364, 2.379 e 2.381/2001, que são aprovados. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão. O 
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Presidente procede à leitura de requerimento de autoria do Deputado 
Paulo Piau em que solicita seja realizada audiência desta Comissão para 
discutir o Cooperativismo do Trabalho. Submetido a Votação, é aprovado o 
requerimento. Neste momento, O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a 
Presidência ao Deputado Bené Guedes e apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada reunião desta Comissão para discutir sobre as 
denúncias formuladas pela FTIEMG contra a Acesita Energética. Submetido 
a votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete a discussão e votação os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 1.030 e 1.313/2000; 1.448, 1.504, 
1.506 e 1.507/2001, que são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes -João Leite. 

ATA DA 15" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

As dez horas do dia quatorze de agosto de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago e Ermano Batista, 
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente, Deputado Arlen Santiago, 
declara aberta a reunião, nos termos do art. 125, § 3°, do Regimento Interno, 
e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a ouvir explanação sobre os 30 anos de atividade da 
polícia rodoviária em Minas Gerais e, em seguida, registra a presença do 
Maj. Antônio Gonçalves Silva, Comandante da 7" Policia Rodoviária da 
PMMG, e do Cap. Helton Gonçalves Silva, Subcomandante da 7" Polícia 
Rodoviária da PMMG. Após as considerações iniciais do Deputado Arlen 
Santiago, autor do requerimento que suscitou a realização da reunião, abre-
se amplo debate entre os convidados e os parlamentares. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 

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

Regimento Interno, a manifestação, junto ao Presidente do Senado Federal e 
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ao Ministro da Educação, de apoio à estrutura original do Programa 
Especial de Treinamento - PET -, do Ministério da Educação, destinado à 
formação de profissionais do ensino superior, e de contrariedade à nova 
sistemática que se pretende implantar nesse Programa a partir deste ano 
(Requerimento n• 2.306/2001, da Comissão de Educação). 

MANIFESTAÇ0ES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", do 

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de repúdio ao Presidente da República pela edição da Medida Provisória 

2.418-1, que revoga o Código do Consumidor, no que diz respeito às 
medidas de racionamento de energia elétrica (Requerimento n• 2.296/2001, 
da Comissão de Defesa do Consumidor); 

de congratulações com a Associação Municipal de Apoio Comunitário, de 
Juiz de Fora pelo 13° ano de funcionamento do Programa da Terceira Idade 
(Requerimento n• 2.348/2001, da Deputada Maria Olívia); 

de pesar com a Sra. lolanda Souza Fonseca pelo falecimento do Sr. 
Antõnio Rigueira da Fonseca (Requerimento n• 2.356/2001, do Deputado 
Eduardo Brandão); 

de pesar com o Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG pelo 
falecimento do Soldado PM Geraldo Fernandes Parreira (Requerimento n• 
2.361/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de pesar com a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de 
Minas Gerais pelo falecimento do Soldado PM Geraldo Fernandes Parreira 
(Requerimento n• 2.362/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Sangiorgi por ter tomado posse, 
em 20/6/2001, no cargo de Presidente do Lions Clube Gutierrez, em Belo 
Horizonte (Requerimento n• 2.363/2001, da Deputada Elaine Matozinhos); 

de congratulações com a Sra. Maria de Fátima Batista Lacerda por ter 
tomado posse, em 25/6/2001, no cargo de Presidente do Lions Clube 
Floresta, em Belo Horizonte (Requerimento n• 2.364/2001, da Deputada 
Elaine Matozinhos); 

de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Presidente Interino da República 
Federativa do Brasil, pela inclusão dos 23 Municípios do vale do Mucuri nos 
cadastros da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE 
(Requerimento n• 2.373/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com a Fundação Dom Bosco pelo transcurso de seu 40° 
aniversário (Requerimento n• 2.379/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz); 

de congratulações com o Diretor do ABN AMRO Bank/Banco Real S.A. 
pela realização do Concurso Talentos da Maturidade (Requerimento n• 
2.381/2001, da Deputada Maria Olívia); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Arruda da Silva, ex-Presidente 
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da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru (Requerimento n • 2.383/2001, 
do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Gerson de Britto M. Boson, ex-Reitor da 
UEMG. (Requerimento n• 2.392/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz) . 

~------------------------------_J 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley A vila) -As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Doutor Viana, 2•- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

-O Deputado AntOnio Carlos Andrada, 1•-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"OFICIO N• 7/2001* 
Belo Horizonte, 8 de agosto de 2001. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., nos termos do artigo 66, inciso IV, 

allnea "b", da Constituição do Estado de Minas Gerais, para exame dessa 
augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, propondo a criação 
de cargos no quadro de pessoal da Secretaria deste Tribunal. 

Os cargos cuja criação se pretende destinam-se a propiciar a adequada 
estrutura de apoio aos 16 novos Desembargadores, previstos na Lei 
Complementar n• 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e 
divisão judiciárias do Estado, permitindo assim o funcionamento de três 
novas Cãmaras de julgamento neste Tribunal, bem como o provimento do 
cargo de 3°-Vice-Presidente, tudo conforme se vê na justificativa que 
acompanha o referido projeto de lei. 

Por oportuno, solicito o empenho de V. Exa. na rápida tramitação do projeto 
nessa Casa, tendo em vista a urgência no provimento dos cargos cuja 
criação se propõe, condição para o desempenho funcional dos novos 
Desembargadores, indispensável ao cumprimento da prestação jurisdicional 
a cargo do Tribunal de Justiça. 

Ao ensejo, apresento-lhe cordiais saudações. 
Desembargador Sérgio Lellis Santiago, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 1.683/2001 
Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Ficam criados no Anexo I da Lei n• 11.098, de 11 de maio de 1993, 

os cargos de provimento em comissão, constantes no Anexo I desta lei. 
Art. 2•- Ficam criados no Anexo I da Lei n• 13.467, de 12 de janeiro de 

~------------------------------_j 
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2000, os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo 11 desta lei. 

Art. 3° - Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de 
R$9.351.600,00 (nove milhões trezentos e cinqüenta e um mil e seiscentos 
reais). 

Art. 4•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos .................. . 

Anexo I 
Código N" Denominação Recruta Sim 

de mente bolo 
Car 
gos 

TJ- 03 Diretor de limitado PJ-
DAS- Secretaria de 71 
07 Câmara 
TJ- 96 Assessor amplo PJ-
DAS- Judiciário 111 71 
09 
TJ- 03 Escrevente Limitad PJ-
DAS- Substituto o 63 
12 
TJ-EX- 16 Auxiliar Judiciário amplo PJ-
02 23 
TJ-EX- 16 Assistente amplo PJ-
03 Especializado 23 

Anexo 11 
Có N• Denomin C las Padrão 
dig de ação se 

o C ar 
gos 

TJ- 29 Oficial D PJ-22 a 
SG Judiciário PJ-44 
TJ- 21 Oficial c PJ-45 a 
GS Judiciário PJ-58 
TJ- 10 Oficial B PJ-59 a 
GS Judiciário PJ-71 
TJ- 10 Oficial A PJ-23 a 
GE Judiciário PJ-87 
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Justificação: A Lei Complementar n• 59, de 18 de janeiro de 2001, ao 

instituir a nova organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, 
ampliou a composição do Tribunal de Justiça para 60 (sessenta) 
Desembargadores, dos quais um será o Presidente, três, os Vice-
Presidentes, e um, o Corregedor-Geral de Justiça. 

Houve, portanto, um acréscimo de 16 novos membros no Tribunal, o que 
implica a instalação de 3 (três) novas Câmaras de julgamento, com 5 (cinco) 
Desembargadores atuando em cada uma delas, e a criação da funçao de 3°-
Vice-Presidente (artigo11 ). 

Entretanto, não cuidou a citada lei complementar de criar a estrutura de 
apoio correspondente aos novos cargos de Desembargador, por não ser 
matéria de organizaçao judiciária. 

Por outro lado, tem-se que, atualmente, cada Desembargador conta, em 
sua assessoria direta, com 2 (dois) cargos de Assessor Judiciário 111, 1 (um) 
de Auxiliar Judiciário e 1 (um) de Assistente Especializado. 

São, portanto, quatro os servidores que prestam auxílio direto nos 
gabinetes. 

O projeto prevê a criação de mais um cargo de Assessor Judiciário 111 para 
cada Desembargador, providência que se mostra necessária para dar vazão 
ao grande número de processos a serem julgados no Tribunal, ampliando a 
equipe de assessoramento direto do julgador. 

Outrossim, para que uma Câmara do Tribunal possa funcionar, necessita 
de uma Secretaria, responsável pela prática dos atos correspondentes à 
tramitação dos feitos. 

t:, portanto, imprescindível que a estrutura de apoio dos gabinetes e as 
novas Secretarias sejam criadas com a maior brevidade possível, sem o que 
restará inócua a Lei Complementar n• 59, no que tange à nova composição 
do Tribunal de Justiça. 

Veja-se, por oportuno, que a ímplementaçao das novas Câmaras é medida 
de grande urgência, porquanto o volume de feitos em tramitação é 
significativo. 

No último ano foram distribuídos, ao todo, 34.122 (trinta e quatro mil cento 
e vinte e dois) novos processos, tendo sido julgados 25.062 (vinte e cinco mil 
e sessenta e dois). Vale dizer: com a atual estrutura, foi possível julgar 
apenas 73,45% do total de processos que aportaram ao Tribunal de Justiça, 
em que pese ao diuturno esforço de todos os seus membros e servidores. 

Ao final do ano, o acervo total de processos em andamento no Tribunal de 
Justiça era de 34.278 (trinta e quatro mil duzentos e setenta e oito) . 

A premente necessidade de se adequar o Tribunal de Justiça à crescente 
demanda que se lhe apresenta só poderá ser atendida se criada, também, a 
estrutura de apoio correspondente aos novos Desembargadores e 
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respectivas Câmaras de julgamento. 

Por isso, propõe-se a criação de cargos na estrutura orgânica da Secretaria 
do Tribunal de Justiça, adaptando-a à sua nova composição numérica. 

Na proposta estão relacionados os cargos diretamente ligados aos 
Desembargadores e aqueles destinados ao aparelhamento das novas 
Secretarias de Câmaras. 

O acréscimo de cargos é proposto através da alteração dos anexos das 
Leis 11.098, de 11 de maio de 1993, e 13.467, de 12 de janeiro de 2000, que 
instituíram os atuais quadros de pessoal da Justiça de 2• instância, de 
provimento em comissão e de provimento efetivo, respectivamente. 

O projeto implica acréscimo da despesa de pessoal, não previsto no 
orçamento atual. 

Por isso, sugere-se também a autorização para que se abra o crédito 
especial correspondente, nos termos do que preceitua o artigo 43 da Lei n• 
4.320, de 17 de março de 1964." 

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

•- Publicado de acordo com o texto original. 
OFICIOS 

Do Sr. Gervásio Maia, Presidente da Assembléia Legislativa da Parafba, 
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Francisco de Assis 
Quintans, cópia do Relatório Final do 1 • Encontro Nacional de Consolidação 
das Previsões Climáticas no Nordeste. (- A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações relativas a pedido da Comissão de Justiça encaminhado por 
meio do Oficio n• 1.265/2001/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 
1.557/2001.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, 
prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n• 
2.334/2001, do Deputado Edson Rezende. 

Do Sr. José Roberto Fumach, Prefeito Municipal de ltatiba, convidando os 
parlamentares desta Casa para participar de uma visita técnica á Espanha e 
à França, para avaliar os modelos de gestão dos recursos hídricos nesses 
países. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Aliator Silveira, Superintendente de Negócios da CEF (2), 
informando que foram liberados recursos financeiros destinados ao Estado 
de Minas Gerais - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para 
os Estados Brasileiros; e dando ciência à Casa do cancelamento do Contrato 
de Repasse n• 91.746-00/99 ao Municfpio de Olaria por ter-se expirado seu 
prazo de vigência. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 
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Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios da CEF em 

exercício, comunicando a liberação de recursos financeiros destinados à 
COPASA-MG. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Cecilia Hypolito e outras, Deputadas à Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, manifestando sua posição contrária a decisão do STF a 
respeito da classificação do crime de estupro. (- A Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. Adalberto Duarte da Silva, de Uberlândia, apresentando denúncias 
contra o Sr. Marco Aurélio Nogueira, 1 • Promotor de Justiça e Curador de 
Fundações da Comarca de Uberlândia, e solicitando a criação de uma CPI 
para averiguá-las. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 43/2001 

Dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral, no 
âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- A prática de assédio moral por servidor público do Estado de Minas 

Gerais, no âmbito da administração pública estadual, fica sujena às seguintes 
penalidades administrativas: 

I - advertência; 
li - suspensão; 
111- multa; 
IV - demissão. 
Parágrafo único - A pena de suspensão implicará a participação em curso 

de comportamento profissional. 
Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se assédio moral a 

ação, o gesto ou a palavra que, pela repetição, atinja a auto-estima e a 
segurança do servidor público, fazendo-o duvidar de si e de sua competência 
e causando: 

I - prejuizo ao ambiente de trabalho; 
li - dano à evolução em carreira profissional ou à estabilidade do vinculo 

empregatlcio. 
Art. 3° - Pratica assédio moral o servidor público que: 
I - ignorar ou excluir funcionário, dirigindo-se a ele somente por meio de 

terceiros; 
li -determinar transferência de área de trabalho sem a devida justificação; 
I li -marcar tarefas com prazo de impossível cumprimento; 



IV- espalhar rumores maliciosos a respeito do funcionário; 
V - sonegar informações de forma insistente; 
VI - subestimar esforços do funcionário; 
Vil - criticar funcionário de forma persistente. 
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Art. 4° - A denúncia de assédio moral será apurada por processo 
administrativo, provocado pela parte ofendida ou por autoridade competente. 

Parágrafo único - Fica assegurado o direito de ampla defesa ao acusado, 
sob pena de nulidade. 

Art. 5° - As penalidades administrativas a que se refere o art. 1 • desta lei 
serão aplicadas de forma progressiva, considerando-se o aspecto da 
reincidência e o da gravidade da ação. 

Parágrafo único - A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, 
quando conveniente para o serviço público, ficando o funcionário obrigado a 
permanecer no exercicio de sua função. 

Art. s• - A multa a que se refere o inciso 111 do art. 1• desta lei é de 
R$100,00 (cem reais), atualizada mensalmente pelo lndice de Preços ao 
Consumidor- IPC -ou outro que venha a substitui-lo. 

Art. 7• - A arrecadação da receita proveniente de multa imposta por 
processo administrativo reverterá em beneficio do programa de 
aprimoramento profissional do servidor público, realizado prioritariamente na 
unidade administrativa a que pertencer o denunciado. 

Art. a• - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados de sua publicação. 

Art. g• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: Assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo. Poder-

se-ia se dizer que ele é tão antigo quanto o trabalho. 
A novidade reside na intensificação, gravidade, amplitude e banalização do 

fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o nexo causal com o 
trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho. A reflexão e o debate sobre 
o tema é recente no Brasil, tendo ganhado força com a repercussão da 
publicação, na França, do livro de Marie France Hirigoyen "Harcelement 
Moral: La Violence Perverse au Quotidien" e sua posterior tradução e 
publicação no Brasil, em 200Ó, pela Editora Bertrand, sob o titulo "Assédio 
Moral: A Violência Perversa no Cotidiano". 

Como conceito, temos que o assédio moral no trabalho é a exposição do 
trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercicio de suas funções, 
sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias, onde predominam 
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condutas negativas, relações desumanas e não éticas, de longa duração, 
de um ou mais chefes, dirigidas a um subordinado, desestabilizando a 
relação da vitima com o ambiente de trabalho e a organização. 

Esta conduta negativa dos chefes em relação a seus subordinados constitui 
uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para 
o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada do grupo sem 
explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, 
culpabilizada e desacreditada diante dos demais, que, por medo do 
desemprego e da vergonha de serem também humilhados, associado ao 
estimulo constante á competitividade, rompem os laços afetivos com a vitima 
e, freqüentemente, reproduzem as ações e atos do agressor no ambiente de 
trabalho, instaurando o "pacto da tolerância e do silêncio" no coletivo, 
enquanto a vitima vai gradativamente se fragilizando. 

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do assediado 
de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações 
afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde fisica e mental, que 
podem evoluir para a incapacidade laborativa, o desemprego ou mesmo a 
morte, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e 
condições de trabalho. 

O assédio moral no trabalho constitui um fenômeno internacional, segundo 
levantamento recente da Organização Internacional do Trabalho- OIT- com 
diversos palses desenvolvidos. A pesquisa aponta para distúrbios da saúde 
mental relacionados com as condições de trabalho em palses como 
Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. 

Em nossa cultura competitiva, urge adotarmos limites legais que preservem 
a integridade física e mental dos individues, especialmente na esfera da 
administração pública estadual, sob pena de perpetuarmos essa "guerra 
invislvel" nas relações de trabalho. 

Com esse objetivo, apresentamos este projeto, solicitando o apoio de 
nossos nobres pares, por considerarmos tal iniciativa de grande valia para o 
funcionalismo público estadual. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, ele 
o art. 102, do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI N° 1.684/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de Poço Fundo o imóvel 

que especifica . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poço 

Fundo o imóvel constituído de uma casa, com seu respectivo terreno, 
medindo 13,50m (treze virgula cinqüenta metros) de frente por 23,70m (vinte 
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e três vírgula setenta metros) da frente aos fundos, ou seja, 329,95m2 

(trezentos e vinte e nove metros vírgula noventa e cinco metros quadrados), 
situado na Rua Tiradentes, com limites e confrontações descritos no registro 
de imóvel R 2 - 1339, do Cartório do 2° Offcio da Comarca de Poço Fundo, 
lavrado em 1 O de agosto de 1978. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se á 
instalação de órgão da administração municipal. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista nesta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Conforme exposição feita pelo Prefeito do Município de Poço 

Fundo, o imóvel, embora pertencente ao Estado, encontra-se desocupado, 
estando sujeito a desgastes naturais provocados pelas mudanças do tempo. 

A Prefeitura de Poço Fundo vem alugando locais destinados ao 
funcionamento de serviços essenciais básicos oferecidos pelo município. 

Por esse motivo, pretende o município reaver o imóvel para ali instalar 
órgãos da administração municipal. 

A pretensão é meritória, razão pela qual espero apoio dos meus pares á 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.685/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o imóvel 

que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poço 

Fundo o imóvel constituído de uma casa, com seu respectivo terreno, 
medindo 9,50 m de frente, 18,67m do lado direito, 18,80m do lado esquerdo, 
9,40m de fundo, situado na Rua Leôncio de Gouveia, nesse município, com 
as confrontações e os limites descritos no registro do imóvel R. 2 - 1340 do 
Cartório do 2° Oficio da Comarca de Poço Fundo, lavrado em 11 de agosto 
de 1978. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de 
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista nesta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de agosto de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
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Justificação: Conforme exposição feita pelo Prefeito do Município de Poço 
Fundo, o imóvel, embora pertencente ao Estado, encontra-se desocupado, 
estando sujeito a desgastes naturais provocados pelas mudanças do tempo. 

A Prefeitura de Poço Fundo vem arcando com aluguéis para funcionamento 
de serviços essenciais básicos oferecidos pelo município. 

Nesse sentido, pretende o município reaver o imóvel para ali instalar um 
posto de saúde e órgãos da administração municipal. 

A pretensão é meritória, razão pela qual espero o apoio dos meus pares á 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NO 1.686/2001 
Institui o Programa de Aproveitamento de Alimentos não Consumidos e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Aproveitamento de Alimentos não 

Consumidos, coordenado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através 
do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA-MG -, com 
o objetivo de fomentar a atividade de captação e distribuição de alimentos, 
diretamente ou por meio de entidades previamente cadastradas, conforme 
disposto na lei, às pessoas, aos grupos ou às famílias em estado de 
vulnerabilidade nutricional. 

Parágrafo único - O Programa terá como objetivo arrecadar junto às 
indústrias, às cozinhas industriais, aos restaurantes, aos mercados, às feiras, 
aos sacolões ou assemelhados alimentos, industrializados ou não, 
preparados ou não, que, por qualquer razão, tenham perdido sua condição 
de comercialização, sem terem sido alteradas as propriedades que garantam 
condições plenas e seguras para o consumo humano, segundo o órgão 
estadual competente. 

Art. 2° - A coleta e a distribuição dos alimentos doados deverão ocorrer em 
condições adequadas e devidamente autorizadas pela autoridade sanitária 
estadual ou municipal, mediante solicitação do doador . 

Parágrafo único - Poderão habilitar-se como doadores pessoas físicas ou 
jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 

Art. 3° - A coleta e a distribuição dos alimentos aos beneficiários, previstas 
no art. 1°, ocorrerão por meio de instituições públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, previamente cadastradas, conforme critérios a serem definidos 

~----------------~------------_J 
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pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único - As Instituições públicas ou privadas que promoverem a 
coleta e a distribuição de alimentos deverão informar periodicamente o 
número de pessoas e famílias atendidas com as doações, preservando a 
identidade das pessoas físicas beneficiadas. 

Art. 4°- O Poder Executivo fomentará o Programa, buscando racionalizar a 
coleta e a distribuição, devendo incentivar as ações previstas nesta lei nos 
municípios do Estado, que serão responsáveis pela sua execução. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá celebrar convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas 
ou privadas, objetivando a operacionalizaçáo das ações previstas nesta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de esclarecimento 
e estimulo à doação, à redução de desperdício, ao aproveitamento integral 
de alimentos e às demais atividades de educação para o consumo. 

Art. s• - O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. a• -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2001. 
João Leite 
Justificação: "O direito à alimentação é um direito humano básico. Sem ele, 

não podemos discutir os outros. Sem uma alimentação adequada, tanto do 
ponto de vista de quantidade como de qualidade, não há o direito à vida. Sem 
uma alimentação adequada, não há o direito à humanidade, entendida aqui 
como direito de acesso à riqueza material, cultural, científica e espiritual 
produzida pela espécie humana." (Flávio Valente, Coordenador-Geral da 
ÁGORA- Segurança Alimentar e Cidadania) 

O projeto de lei que ora apresentamos objetiva criar o Programa de 
Aproveitamento de Alimentos não Consumidos. Deve-se, neste contexto, 
considerar que a promoção da saúde e da assistência social é competência 
do Estado, conforme prevê a Constituição Federal. 

O projeto de lei que estamos apresentando estabelece critérios mfnimos 
para a garantia da qualidade dos alimentos a serem consumidos, observando 
exigências da vigilância sanitária, bem como a ampliação das doações, a 
partir da maior segurança para os doadores. 

Ao mesmo tempo, para a solução do problema da fome, necessita-se de 
uma reorientação do projeto de desenvolvimento do Estado, objetivando uma 
melhor aplicação de recursos que são naturalmente desperdiçados pela 
população, o que pode se tornar expressivo na área social, com a 
intermediação estatal, e ações indispensáveis à construção da cidadania. 

A fome exige um compromisso urgente de todos, governo e sociedade, 
afém da adoção de polfticas e estratégias para erradicação da pobreza 



z 
õ 

. • < 

427 
global. E o conceito de segurança alimentar e nutricional pressupõe tudo 
isso, a começar pela garantia do direito à alimentação. Esse compromisso foi 
firmado pela Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, em 1996. 
Na ocasião, ficou estabelecido como meta que até 2015 esse número de 800 
milhões de famintos no mundo seja reduzido à metade. 

O Brasil elaborou seu próprio conceito na I Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar, realizada em julho de 1994. Esse conceito presume 
garantia de acesso aos alimentos para todas as pessoas, todos os dias, em 
quantidade suficiente (incluindo lipídios, proteínas e micronutrientes) para 
assegurar uma vida ativa e saudável. Tudo isso em um contexto de 
desenvolvimento integral da pessoa humana. 

Nós, brasileiros, perdemos mais de R$12.000.000.000,00 por ano com o 
desperdício de alimentos. Somente para exemplificar, em São Paulo, os 
supemnercados jogam fora 13 milhões de toneladas de alimentos por ano. 
Nas feiras livres desse município, mais de mil toneladas vão para o lixo todos 
os dias. Um quarto de toda produção nacional de frutas, verduras e legumes 
não são aproveitados. Todo esse desperdício daria para alimentar mais de 30 
milhões de pessoas durante um ano. Quase o suficiente para acabar com a 
fome no Brasil: mais de 32 milhões de brasileiros vivem em situação de 
miséria, sem uma alimentação adequada. Mais de 3 milhões de crianças 
brasileiras até 6 anos de idade têm pouco peso e pouca altura, capacidade 
mental inadequada. 3 milhões de crianças brasileiras não têm comida 
suficiente. 

Estima-se que uma média de 30% de tudo o que se produz em solo 
brasileiro deixa de ser aproveitado devido a uma série de danos que os 
produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva. Os problemas começam nas 
plantações e prosseguem nas gôndolas dos supemnercados, barracas das 
feiras livres e até nas residências. É no varejo que o desperdício fica mais 
visível. 

São milhões de toneladas de alimentos em bom estado que deveriam estar 
na mesa do consumidor mas vão parar no lixo. Tudo o que é jogado fora por 
ano equivale a 1,4% do Produto Interno Bruto - PIB. A estimativa foi feita em 
1992, por iniciativa da Coordenadoria de Abastecimento da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Apesar das mudanças 
e das melhorias ocorridas no setor agrícola, principalmente a partir da criação 
de programas voltados para a redução das perdas, a porcentagem de 1,4% 
do PIB teima em manter-se. 

A Associação Paulista de Supermercados - APAS -, por sua vez, 
quantificou as perdas nacionais na área de frutas, legumes e verduras: 23%. 
De uma produção estimada em 55 milhões de toneladas por ano, cerca de 13 
milhões de toneladas de produtos hortifrutícolas não chegam à mesa dos 



consumidores. O nivel aceitável de perda para esse tipo de produto é de 
7%a9%. 

428 

Por sua própria natureza, frutas e legumes perdem o viço muito 
rapidamente. Se a aparência não agrada, os produtos não servem para 
comercialização. E encalham não só nos centros de abastecimento, mas 
também nos supermercados e nas feiras livres, mesmo estando perfeitos 
para o consumo. Isso também vale para os demais gêneros alimentlcios. 
Biscoitos quebrados, pacotes violados, iogurtes e queijos com o prazo de 
validade prestes a vencer têm o mesmo destino. E esses são apenas alguns 
exemplos de desperdício. Grandes quantidades de alimentos em bom estado 
são descartadas pelos comerciantes sempre que é preciso dar lugar a novos 
estoques de mercadorias. Resultado: se ninguém aproveita, esses alimentos 
vão parar no lixo. 

Devemos ter em mente que muitas vezes os alimentos não estão nos 
campos, mas aqui, próximo aos indivíduos. É uma colheita urbana, 
diretamente dos comerciantes para as mesas de Minas Gerais. 

Diversas creches e instituições de São Paulo recebem hoje legumes e 
verduras advindas do programa Mesa SP, projeto revolucionário criado pelo 
Serviço Social do Comércio de São Paulo. É uma questão de solidariedade, e 
acreditamos que, a partir daí, da solidariedade, poderemos resgatar de fato 
alguns valores que são essenciais no mundo de hoje, sobretudo a dimensão 
da humanidade. 

A idéia do reaproveitamento dos alimentos surgiu no Brasil, em 1992 e 
1993, com o Betinho, o saudoso Betinho, mineiro de Bocaiúva, irmão do 
Henfil. Foi ele que começou a lançar para o País a preocupação com a fome 
e o desperdício. 

Hoje, no Município de São Paulo são mais de 89 empresas e 156 
instituições participando de um programa de arrecadação e doação de 
alimentos, com quase 26 mil pessoas atendidas nessas instituições. 

Tendo como inspiração a campanha do sociólogo Betinho contra a fome, o 
SESC São Paulo criou em outubro de 1994 o Programa Mesa São Paulo. O 
objetivo do Programa é fazer com que ao menos uma parcela da população 
carente desse município tenha acesso a alimentação adequada. Para atingir 
seu objetivo, o Programa desenvolve várias ações. Uma delas é a colheita 
urbana, que consiste em equipes que percorrem a cidade coletando doações 
de alimentos próprios para o consumo, mas que seriam jogados fora por 
serem excedentes. Estes alimentos complementam as refeições em 
orfanatos, albergues, asilos e associações beneficientes cadastradas pelo 
programa. Outra ação do Mesa SP é a Oficina Culinária, ministrada por 
nutricinistas e culinaristas voluntários, para que pessoas que trabalham nas 
cozinhas de instituições possam aprender receitas práticas e econômicas e o 
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aproveitamento total dos alimentos. O Mesa tem o papel de elo que 
viabiliza a parceria entre quem doa e quem recebe. 
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A organização não governamental Banco de Alimentos vem trabalhando 
desde janeiro de 1999 nos mesmos moldes do Mesa São Paulo. Situada na 
Capital paulista, a ONG já apresenta números significativos: em seis meses, 
arrecadou 26.687kg de alimentos, que complementaram 101.422 refeições, 
distribuldas gratuitamente nas 20 instituições filantrópicas cadastradas. O 
Banco de Alimentos também desenvolve um programa de educação 
continuada nas áreas nutricional e social, com o apoio do Mesa São Paulo. 
Evitar que alimentos bons sejam jogados no lixo, na cidade de São Paulo, é a 
principal razão de existir do Mesa São Paulo. 

A situação de desperdício de alimentos não é muito diferente nos demais 
países do mundo. As estatísticas da pobreza, nos Estados Unidos, apontam 
aproximadamente 30 milhões de americanos que não se alimentam 
regularmente nem adequadamente. Destes, 13,6 milhões são crianças 
menores de 12 anos. Mas, nesse país, o número de programas de combate à 
fome - vinculados à redução do desperdício - não pàra de se multiplicar. 
Hoje, nos EUA, existem inúmeras entidades comprometidas com a 
alimentação de quem não tem acesso aos alimentos. Essas organizações 
dão suporte a milhares de agências filantrópicas espalhadas por todos os 
cantos do país, que desenvolvem programas de alimentação. Os bancos de 
alimentos funcionam como centros de distribuição de alimentos e de produtos 
secos e molhados. São grandes armazéns, equipados com câmaras 
frigorfficas, empilhadeiras e veículos refrigerados para conservar melhor os 
alimentos. Além disso, contam com um suporte administrativo informatizado e 
muito bem-estruturado. Ali, são estocadas as grandes doações feitas por 
empresas do ramo alimentício de todo o país. No início, seus estoques 
limitavam-se a mercadorias enlatadas e gêneros secos, até mesmo fraldas, 
produtos de limpeza e medicamentos. Atualmente, muitos desses bancos já 
trabalham com alimentos perecíveis e preparados, e alguns até recebem 
doações de produtos de higiene pessoal. 

Por meio da Second Harvest, instituição norte-americana de caráter não 
lucrativo, são distribuídos anualmente cerca de 454 mil toneladas de 
alimentos. Os donativos ajudam a manter aproximadamente 50 mil agências 
filantrópicas, que desenvolvem 1)1ais de 90 mil programas destinados à 
alimentação de pessoas carentes. Juntas, as organizações atendem mais de 
26 milhões de pessoas, a cada ano. 

A experiência dos bancos de alimentos já está disseminada em vários 
países. Existem organizações na Bélgica, na Espanha, na França, na Grécia, 
na Irlanda, em Israel, na Itália, no México, na Polónia, em Portugal, na 
República Tcheca e na Rússia. O Banco Alimentar de Lisboa, inspirado no 
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modelo francês, tem sua estrutura formada basicamente pelo trabalho 
voluntário. Aceita doações de todos os tipos, de leite a maionese, de salmão 
a molhos, passando por frutas, legumes e até sorvetes. Os alimentos são 
distribuídos a instituições que fornecem refeições gratuitas ou doam 
alimentos em cestas básicas. 

Em Minas Gerais, na última pesquisa feita sobre os indicadores da 
pobreza, realizada pela Fundação João Pinheiro, ainda em 1991, constatou 
que 49,6% da população mineira se encontra nessa faixa. Desse total, 48,6% 
encontram-se abaixo da linha de pobreza. No tocante á desnutrição, os 
números coletados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -
SISVAN -, da Secretaria de Estado da Saúde, em 500 municípios mineiros, 
entre os meses de janeiro de junho de 1999, são inquietantes. Nesses 500 
municípios, o SISVAN mediu e pesou 557.090 crianças, até 59 meses. Do 
total, 103.807 crianças apresentaram baixo peso. Isso significa que 18,6% 
das crianças alcançadas por essa cobertura apresentaram um quadro claro 
de desnutrição, que provoca danos irreverslveis. 

São dados alarmantes que nos obrigam a ações enérgicas e urgentes. Se 
não tomamos medidas rápidas para melhorar a alimentação de nossas 
crianças, nada adiantará todo o esforço despendido cem educação, 
transporte, moradia, etc. 

Pelo exposto, devido ao grande alcance social da medida, contamos com o 
apoio dos nobres pares para sua aprovação, esperando que, com esta 
centribuição do legislativo mineiro, cem o apoio do Executivo e de todos os 
demais entes da sociedade, possamos minorar um pouce o sofrimento 
humano em nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.687/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Pedras 

Grandes, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 •- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural 

de Pedras Grandes, cem sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Conselho Comunitário Rural de Pedras Grandes tem por 

objetivo implementar programas que visam ao desenvolvimento comunitário, 
por meio dos quais são priorizadas ações de apoio ao pequeno e médio 
produtor rural. 
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O combate à pobreza e à fome, com distribuição de cestas básicas, 

roupas e ferramentas de trabalho, é outro objetivo que a entidade vem 
atingindo com seu trabalho. 

Além do mais, o referido Conselho apresenta os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos 
nobres colegas ao Ululo declaratório que se lhe pretende outorgar nesta 
ocasião, em reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.464/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Municlpio de Cachoeira 
Dourada, pelos 38 anos de emancipação politico-administrativa. (- A 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N" 2.465/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação 
Mineira de Criadores de Gado Pardo-Sulço pela promoção do evento Rua de 
Leite. (-A Comissão de Politica Agropecuária.) 

N• 2.466/2001, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do DNER com vistas a que seja instalado radar 
eletrônico ou construlda saliência na pista da BR-365, na altura do Km 138. (-
A Comissão de Transporte.) 

N• 2.467/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado apelo aos Secretários de Administração e da Educação com vistas 
a que não se efetive a dispensa dos servidores da Secretaria da Educação 
que menciona, sem que as conseqüências sócio-econômicas de tal dispensa 
sejam previamente discutidas e sem que sejam ouvidas as Comissões do 
Trabalho e de Direitos Humanos. (-A Comissão do Trabalho.) 

N° 2.468/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Duvidaria da Policia denúncia do Sr. Adevignes Reis 
Ventura. 

N• 2.469/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos denúncia 
formulada pelo Sr. Adevignes Reis Ventura. 

N• 2.470/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas à Sra. Edna Lúcia Gomes de Souza, Superintendente da 
SAREME, vagas em estabelecimento adequado para internamento dos 
menores Fernando Aparecido Souza, Flávio Pereira dos Santos e Gilberto 
Menezes de Oliveira. 

N• 2.471/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 



encaminhada à Promotoria de Defesa do Deficiente Físico denúncia 
formulada pela Sra. Ednésia Maria de Siqueira. 
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N• 2.472/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública denúncia relativa a abuso 
de autoridade que teria sido praticado pelo Delegado Antônio Garcia de 
Freitas. 

N° 2.473/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia denúncia formulada pelo Sr. Arolde de 
Almeida Souza. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio 

Souza Cruz, Maria Olívia e Bilac Pinto, da Comissão Especial das Taxas e da 
Comisão do Trabalho. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, amigos da galeria, imprensa, é com imenso prazer e muita 
satisfação que gostaríamos de registrar, inicialmente, antes do nosso 
pronunciamento, nossa participação, na manhã de ontem, na abertura da 3• 
Feira de Exposição de Móveis de Minas Gerais. O encontro ocorreu no 
MinasCentro e foi aberto oficialmente pelo Secretário de Indústria e 
Comércio, Dr. Omar Perez, representando o Governador Itamar Franco. 
Tivemos um pronunciamento de S. Exa., bem como dos representantes da 
ALORMOV e do SINDIMÓVEIS. Trata-se de um grande evento do setor 
moveleiro, que hoje se encontra em 3° lugar em geração de empregos em 
Minas Gerais. Antes de mais nada gostaria de salientar nossa satisfação e 
gratidão aos ilustres pares, por terem acompanhado a apresentação do 
nosso projeto, que viabilizou a redução de ICMS no setor moveleiro, de 18% 
para 12%. Isso, sem dúvida, para Minas Gerais e para o Brasil, é motivo de 
muito orgulho. Temos mais de 70 expositores, todos do Estado. A feira estará 
funcionando até domingo. Quero, em nome de todo o segmento moveleiro do 
Estado, convidar todos os Deputados e Deputadas para que prestigiem esse 
importante acontecimento, que vem demonstrando a riqueza, o crescimento e 
o fortalecimento da economia do Estado e do setor moveleiro. Da mesma 
forma, quero registrar que Carmo do Cajuru, hoje, já é denominada capital 
dos móveis de Minas Gerais. Temos para breve a inauguração do trecho 
asfaltado tão sonhado por aquela região, que virá, sobremaneira, contribuir 
para o desenvolvimento de todo o segmento moveleiro de Minas Gerais. 

Mas o que desejo nesta tarde, ao retornar a esta tribuna, é tecer 
considerações sobre uma questão de grande importância. Todas as vezes 
que falamos de assunto de grande importância não podemos deixar de lado a 
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educação do povo de Minas Gerais. 

No último mês de julho, tive a oportunidade de visitar várias escolas e 
algumas superintendências de Educação em nossa região. Colhi, nesses 
encontros, um sentimento de verdadeira apreensão quanto ao futuro 
profissional de pessoas que dedicaram expressiva parcela de suas vidas ao 
ensino de gerações inteiras de nossa gente mineira. 

São casos de serviçais, professores, especialistas em educação que 
contam 1 O, 15, 20 e até mais anos de exerci cio exclusivo no quadro da 
educação estadual e que agora clamam por uma solução justa e sensata, em 
face do maior concurso público que se promove em Minas Gerais no setor 
educacional e que poderá representar, no caso da não-aprovação, o 
afastamento puro e simples desses servidores incansáveis, que compõem o 
quadro de designados da Educação. 

Tive oportunidade de encaminhar, no semestre passado, vários pleitos e 
gestões ao Secretário da Educação, sugerindo a inclusão, no edital do 
concurso, de alguns mecanismos que pudessem amenizar o impacto desse 
posslvel afastamento, de sérias conseqüências sociais, pois são mais de 120 
mil pessoas envolvidas nesse processo. 

Visando ampliar o espaço das discussões sobre essa preocupante 
questão, e com o objetivo de contribuir na construção de uma alternativa que 
possa resguardar esses servidores, quando do posslvel ato de dispensa, 
apresentamos, nesta Casa, a Proposta de Emenda à Constituição n• 
58/2001, que pretende inserir na Carta mineira dispositivo que lhes assegure. 
indenização por ano de serviço prestado ao Estado. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Gostaria de cumprimentar V. Exa. 
pelo brilhante trabalho que desenvolve na Casa, especialmente na área da 
educação. Temos percebido sua preocupação e a forma com que tem tratado 
essas questões. Faço minhas as suas palavras no que tange ao grande 
trabalho que o Prol. Murllio Hingel tem feito à frente da Secretaria da 
Educação. 

Estive, na segunda-feira passada, em Diamantina, num encontro de 
Diretores de escola, profissionais da área de educação, Secretários 
Municipais de Educação, deles recebendo diversos questionamentos. 
Existem aspectos que teremos que tratar com muito carinho, como, por 
exemplo, o caso dos serviçais de ensino, pessoas que dedicaram toda uma 
vida, entregando-se de corpo e alma a um trabalho árduo. Sei disso porque 
minha mãe foi servente escolar. Temos que estar ao lado dos profissionais 
da área da educação, e creio que poderíamos fazer uma audiência pública, 
nesta Casa, para discutir o plano de cargos e salários dos profissionais da 
educação. Dizem que se trata de uma questão global, mas, como fui 
professor, conheço, há muito, a questão da valorização salarial dos 
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educadores. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - A Proposta de Emenda à Constituição -
PEC - n• 58 aguarda apreciação da Comissão Especial e, tenho plena 
certeza, ensejará amplo debate sobre o que esta Casa poderá construir, em 
parceria com a sociedade mineira, em termos de garantias a quem tanto tem 
feito pela educação em Minas Gerais. 

Como desdobramento da mesma questão. tenho recebido, em meu 
gabinete, diversos apelos de servidores designados em exercicio nas SREs, 
os quais, igualmente, estão muito preocupados com a sua situação funcional. 

Em decorrência desses reiterados apelos, apresentei requerimento, já 
aprovado na nossa Comissão de Educação, para a realização de audiência 
pública que discutirá essa questão, trazendo para o espaço adequado, que é 
o parlamento mineiro, a reflexão sobre esse tema e a avaliação de propostas 
que poderão ser implementadas para o bem desses servidores e da 
qualidade do ensino em Minas Gerais, pois são servidores com larga 
experiência em suas áreas de atuação, que receberam do próprio Estado 
qualificação para o exercido da função e que não podem simplesmente ser 
dispensados. 

Essa audiência pública está marcada para o próximo dia 22, às 10 horas, 
no Auditório desta Casa, estando convidados o Secretário da Educação, Prol. 
Murílio Hingel, a Subsecretária Maria Stela do Nascimento, superintendentes 
regionais e trabalhadores designados da educação. 

Não estamos postulando, em hipótese alguma, contra o aspecto 
constitucional do concurso público. É legitimo e acha-se lançado em nossa 
Carta Magna como único meio possível para a efetiva investidura em cargo 
ou emprego público. 

O que não concordamos é que o Estado, ao longo dos anos, se utilize dos 
serviços de inúmeras pessoas, valendo-se de um instrumento legal que só o 
favorece, e, ao final, não assegure a essas pessoas garantias mínimas, 
indispensáveis à dignidade humana e irrenunciáveis, a despeito de qualquer 
condição. 

Não é outro o ensinamento do grande educador Anisio Teixeira, que 
acentuou não constituir a educação um privilégio, exatamente por ser forma 
que lapida o indivíduo no convívio com outros seres iguais. 

Esses servidores, que constroem a nossa educação, não reclamam um 
privilégio. invocam, tão-somen.te, o amparo e o reconhecimento do Estado, 
que não pode ignorar o fato de que essas pessoas são detentoras de 
conhecimento, competência e habilidades compativeis com a função que 
exercem, proporcionados pelo próprio Estado. Não se pode ainda 
desconhecer que esse mesmo Estado investiu na capacitação e 
aperfeiçoamento desses servidores, que por sua vez respondem com a 
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prestação de relevantes serviços à comunidade escolar de nosso Estado. 

A audiência pública que realizaremos na Comissão de Educação será, com 
certeza, importante passo na caminhada em busca de uma solução que 
implique em fazer justiça em favor de quem, por suas reiteradas 
manifestações e apelos, tem depositado em nós todas as suas esperanças e 
expectativas de dias melhores na área da educação. 

Tenho absoluta certeza de que esta Casa, mais uma vez, a exemplo do 
que foi na discussão sobre os servidores da função pública, saberá apontar 
para uma direção de consenso, razão que nos leva a conclamar todos os 
servidores para que participem dessa audiência pública, trazendo seus 
questionamentos e sugestões para a formatação de uma solução que 
interessa a todos nós. E é no parlamento mineiro, que é de nossa 
responsabilidade, que discutiremos esse importante assunto. Não podemos 
permanecer silentes; precisamos resgatar para esses servidores da 
educação essa expectativa, essa preocupação que estão passando no dia-a-
dia, considerando que temos uma expectativa de 170 mil inscritos para 53 mil 
vagas. 

Essa é a nossa preocupação; é uma reflexão muito profunda, e gostaria 
que no mesmo sentimento deste parlamentar todos caminhassem conosco, 
participando efetivamente dessa audiência, apresentando sugestões, 
discutindo e buscando reflexão detalhada ao lado do Secretário, que conduz 
muito bem e sabe das questões escolares e universitárias de Minas Gerais, 
por ter sido Ministro, por ter sido educador dos mais respeitados de Minas 
Gerais. Ficarei muito feliz se esta Casa compartilhar desse grande momento. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é 
pertinente o seu discurso, e é um grande mérito a realização do concurso, 
mas estamos recebendo muitas intervenções apreensivas dos serventes 
escolares, alguns até com mais de 20 anos de serviço, mas que não tiveram 
o tempo continuado de 5 anos antes da Constituição Federal de 1988 e não 
foram efetivados. 

Muitos servidores mal conseguem assinar seu nome, têm poucos estudos e 
talvez não tenham outra opção de emprego em suas cidades. Nosso receio é 
de que não consigam sequer escrever nas provas e responder alguma 
questão. 

Essa é minha preocupação com relação ao próximo grande concurso e às 
exigências de escolaridade. Talvez devessem valorizar mais o conhecimento 
prático que o teórico, para que continuassem a trabalhar como cantineiros e 
cantineiras em muitas escolas do Estado. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço o aparte, Deputado Durval 
Ângelo. Estamos expressando esse mesmo sentimento, não somente por 
meio da PEC n• 58, já apresentada e em tramitação, como também desse 
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importante debate, cujas reflexões apresentaremos ao Secretário da 
Educação, para restabelecer e resguardar os legítimos interesses da área. 

É impossível que a Assembléia, neste momento, cale-se diante daqueles 
que prestaram e prestam relevantes serviços à educação, quer como 
serviçais, quer como professores designados. Com certeza, sensibilizaremos 
nosso Secretário e nosso Governador para que o tempo de serviço prestado 
seja, acima de tudo, uma folha corrida de serviços eméritos, que serão 
reconhecidos pelo povo mineiro. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n• 9, os Requerimentos n•s 
2.468 a 2.473/2001, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 68" 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.542/2001, do Deputado Antônio 
Genaro, 1.555/2001, do Deputado Durval Ângelo, 1.559/2001, do Deputado 
Amilcar Martins, 1.564/2001, do Deputado Eduardo Hermeto, 1.567/2001, da 
Deputada Maria Olívia, e 1.568/2001, do Deputado Miguel Martini, e do 
Requerimento n• 2.395/2001, da Comissão de Assuntos Municipais; e pela 
Comissão Especial das Taxas - informando o final dos seus trabalhos 
(Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS TAXAS 
Esquema de conteúdo 
1 - Relatório 
1.1 - Cronologia dos trabalhos da Comissão. 
2 - Fundamentação 
2. 1 - Legislação em vigor. 
2.2 - Necessidade de revisão de valores de taxas e eliminação ou redução 

de hipóteses de incidência. 
2.3 -Tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. 
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2.4- Iniciativa do processo legislativo em matéria tributária. 
2. 5 - Proposições de lei alterando a legislação tributária e suas 

repercussões. Compatibilização com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
3 - Conclusão 
1 - Relatório 
Por meio de requerimento de autoria do Deputado Paulo Piau publicado no 

"Diário do Legislativo' de 3/8/2000 e aprovado em 1°/8/2000, foi constituída 
Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a 
legislação mineira referente à cobrança de taxas e propor medidas visando à 
sua reformulação, com ênfase para as Leis n•s 6. 763, de 26/12/75; 12.425, 
de 27/12196; 12.730, de 30/12/96; e 13.430, de 28/12199, passando a ser 
denominada Comissão Especial das Taxas. 

Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial das 
Taxas os Deputados Márcio Cunha (PMDB), Miguel Martini (PSDB), 
Ambrósio Pinto (PTB), Paulo Piau (PFL) e Márcio Kangussu (PPS). 

Na primeira reunião, realizada em 24/8/2000, foram eleitos como 
Presidente da Comissão o Deputado Paulo Piau, como Vice-Presidente o 
Deputado Márcio Cunha e como relator o Deputado Miguel Martini. 

Por meio de requerimento do Presidente da Comissão, aprovado pelo 
Plenário em 4/10/2000 e publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/2000, 
foram suspensos os trabalhos da Comissão no período de 25/8/2000 a 
10/10/2000. 

Em 11/10/2000 foi realizada a primeira reunião extraordinária da Comissão, 
sendo aprovados os seguintes requerimentos: 

a) solicitação ao Clube de Dirigentes Lojistas - CDL -, à Associação 
Comercial de Minas Gerais e à Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais - FIEMG - da relação de todas as taxas estaduais recolhidas aos 
cofres públicos por essas entidades, com sua especificação completa; 

b) solicitação à Secretaria de Estado da Fazenda da relação de todas as 
taxas existentes no Estado, com sua devida e completa especificação, bem 
como de informação acerca do montante total arrecadado no último trimestre, 
em vista do recolhimento de todas as taxas estaduais. 

Na primeira reunião ordinária, realizada em 8/11/2000, foram aprovados os 
seguintes requerimentos: 

a) convite aos representantes das seguintes entidades para participarem de 
debates sobre a legislação mineira referente à cobrança de taxas e proporem 
medidas para sua reformulação: Conselhos Regionais de Contabilidade, de 
Medicina, de Farmácia e de Odontologia; FEDERAMINAS; CDL; FAEMG; 
FIEMG; SEBRAE; 

b) realização de audiências públicas nas regiões Sul, Zona da Mata, 
Triângulo e Rio Doce, a fim de discutir, com a sociedade mineira, a cobrança 
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de taxas no Estado e colher subsídios para reformulação da legislação. 

Na segunda reunião extraordinária, em 21/11/2000, participaram dos 
debates da Comissão os representantes do SEBRAE, Srs. Henrique Badaró, 
Sebastião Moreira Santos, André Silva Spfnola e Bruno Quick Lourenço. Na 
mesma reunião, foram aprovados requerimentos solicitando que fossem 
novamente convidados representantes do Conselho Regional de 
Contabilidade e da Federação do Comércio de Minas Gerais. 

Na terceira reunião extraordinária, realizada em 23/11/2000, participaram 
dos debates da Comissão os representantes da FAEMG, Srs. Miguel Ma Tien 
Min, Márcio Carvalho e Carlos Alberto Santos Oliveira; da Associação dos 
Produtores de Sementes e Mudas de Minas Gerais - APSEMG -, Sr. Éder 
Luiz Robson; da Associação Mineira de Empresas Florestais - AMEF -, Sr. 
Mauro Araújo, e da FIEMG, Srs. Olavo Machado Júnior, Luciana Paixão e 
Pedro Parise. 

Em sua quarta reunião extraordinária, realizada em 28/11/2000, 
compareceram perante a Comissão os representantes da Federação das 
CDLs, Srs. Anderson Morais Diniz e Saulo Miranda Pinto; da Federação do 
Comércio, Sr. Eustáquio Norberto de Almeida, e da CDL, Sra. Maria Laura 
Santos. Na mesma reunião, foi aprovado requerimento para que também 
fossem convidados para o debate na Comissão representantes da 
Associação de Suinocultores de Minas Gerais- ASEMG. 

Durante a segunda reunião ordinária, em 6/12/2000, foi aprovado 
requerimento convidando o Superintendente da Receita Estadual e o Diretor 
da Legislação Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda para 
participarem dos trabalhos da Comissão. 

A quinta reunião extraordinária, em 19/12/2000, contou com a presença 
dos representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, Srs. Renato 
Bandeira de Melo e Marcos Afonso Marciano de Oliveira, respectivamente, 
Superintendente e Diretor da Legislação Tributária da Receita Estadual, bem 
como do Superintendente de Produção Vegetal do Instituto Mineiro de 
Agropecuária- I MA, Sr. Marco Antônio Vale. Na mesma reunião, foi aprovado 
requerimento solicitando encaminhamento de ofícios a todos os órgãos 
estaduais que recolhem taxas, preços públicos e tarifas para que forneçam 
planilha contendo prováveis ajustes que sejam necessários para adequar os 
atuais valores das taxas. 

Por meio de requerimento aprovado em 7/3/2001 e publicado no "Diário do 
Legislativo" de 9/3/2001, foram suspensos os trabalhos desta Comissão no 
período de 15/2 a 6/3/2001. 

Em decisão do Colégio de Lideres de 15/5/2001, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 26/5/2001, foi aprovada a suspensão dos trabalhos no período 
de 12/3 a 15/5/2001, bem como a prorrogação do prazo por 60 dias a contar 
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de 15/5/2001. 

Os trabalhos foram retomados em 30/5/2001, com a realização da terceira 
reunião ordinária, sendo ouvidos, nessa oportunidade, os Srs. Milton dos 
Reis e Saulo Miranda, representantes da Federação das CDLs do Estado. 

A sexta reunião extraordinária da Comissão foi realizada na cidade de 
Uberaba, em 11/6/2001, com a participação dos seguintes convidados: Srs. 
José Eustáquio Barbosa, Vice-Presidente da CDL; José Maria Barra, Vice-
Presidente da FIEMG; Alexandre Pires, Presidente da OAB-Subseção 
Uberaba; Miguel Ma Tien Min, do Sindicato Rural e da FAEMG; Éclair 
Gonçalves Gomes, Coordenadora do PROCON; Mauro Bonfim, consultor da 
Assembléia Legislativa, e Dalton da Paixão, da Associação Comercial e 
Industrial de Uberaba e do Sindicato do Vestuário de Uberaba. Participaram 
da reunião empresários e representantes de entidades de classes 
empresariais e sindicatos. 

Em 22/6/2001, foi realizada, na cidade de ltajubá a sétima reunião 
extraordinária, com audiência pública que contou com a participação de 
entidades de classe, associações de produtores rurais e pequenos, médios e 
microempresários do Sul de Minas. Os debates foram conduzidos pelos 
Deputados Paulo Piau e Ambrósio Pinto, com a participação, na mesa dos 
trabalhos, do consultor da Assembléia Legilativa Mauro Bonfim; dos 
representantes da Associação Comercial e Industrial de ltajubá, Srs. Luiz 
Roberto Costa Fortes e Jansen Francisco Nogueira, e do Vereador á Cãmara 
Municipal de ltajubá e empresário Clever Davi. 

Durante a quarta reunião ordinária, realizada em 27/6/2001, foi aprovado 
requerimento solicitando a realização de reunião para obter subsídios para o 
relatório final e apresentar o quadro comparativo de taxas aplicadas em 
outros Estados, devendo ser convidados os Srs. Moacir Kohl, Vice-
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul; Sebastião Mauro Figueiredo 
Silva, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL -; 
Saulo Miranda Pinto, coordenador político da CNDL; Frank Sinatra, Vice-
Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais - FCDL -; Milton Reis, Vice-Presidente da FCDL; Carlos Alberto 
Santos Oliveira, Coordenador de Meio Ambiente da FAEMG; José Arnaldo 
Cardoso Penna, Presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de 
Minas Gerais. 

Em 3/7/2001, foi realizada a última reunião extraordinária desta Comissão, 
no Plenarinho da Assembléia, com a participação dos representantes da 
CNDL, dos Srs. Saulo Miranda Pinto, Milton Reis, Carlos Alberto Santos 
Oliveira, Maria Laura Santos e Kassim Raslam, estes dois, assessores da 
C DL. 

2 - Fundamentação 
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2. 1- Legislação em vigor 
Atualmente, a legislação em vigor no Estado de Minas Gerais que disciplina 

a cobrança das taxas é a Lei n° 6. 763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária estadual, e alterações posteriores, devendo ser 
destacadas as Leis n°s 12.425, de 27/12/96; 12.730, de 30/12/97, e 13.430, 
de 28/12/99. 

O Regulamento das Taxas foi aprovado pelo Decreto n• 38.886, de 1"/7/97. 
A Taxa Florestal, além de sua previsão na Lei n° 6. 763, de 1975, teve sua 

cobrança disciplinada pelas Leis n°s 1.474, de 1968; 5.960, de 1972; 7.163, 
de 1977; 9.120, de 1985, e n° 11.508, de 1994, e seu regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n° 36.110, de 1994. 

Outros dispositivos constitucionais e legais que tratam da regência das 
taxas estaduais: art. 145 da Constituição Federal; art. 144, 11, da Constituição 
Estadual e Lei Federal n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional- CTN). 

2.2 - Necessidade de revisão de valores de taxas e eliminação ou redução 
de hipóteses de incidência 

O conceito de taxa pode ser encontrado no primeiro artigo do Titulo VI da 
Constituição Federal, que trata da tributação e do orçamento, bem como do 
Sistema Tributário Nacional (Capítulo I). 

Assim é que o art. 145, 11, § 2°, da Constituição Federal prescreve: 
"Art. 145- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: 
11 - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

§ 2°- As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.". 
O mesmo conceito é repetido no art. 77, parágrafo único, do CTN, que 

estabelece, ainda, os conceitos de poder de policia, especificidade e 
divisibilidade, em seus arts. 78 e 79, "in verbis": 

"Art. 78 - Considera-se poder de polícia a atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único - Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
com observância do processo legal, e tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se: 
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I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer titulo; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos 

à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
11 - especificas, quando possam ser destacados em unidades autônomas 

de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública". 
O professor mineiro Sacha Calmon, em alentada doutrina sobre as taxas, 

assinala: "Não é, pois, todo ato de poder de polícia ou toda prestação de 
serviço público que pode embasar a instituição de taxas, senão aquelas que 
regulares, juridicamente falando, possam ser específicas e divisiveis, 
conforme predicao CTN". 

E mais adiante, acerca da incapacidade contributiva adotada nas taxas 
como formulação negativa do princípio da capacidade contributiva, ensina o 
tributarista mineiro: "O fato gerador das taxas, vimos, radica em 
manifestações estatais (atuações concretas do Estado) e não na capacidade 
do contribuinte (renda, trabalho, patrimônio, etc.). Portanto, não há que se 
falar, por esse ãngulo em aplicação do principio da capacidade contributiva, 
cujo campo predileto seriam os tributos não-vinculados (impostos) assim 
mesmo aqueles chamados de 'diretos' ou de 'medida', em contraposição aos 
'indiretos' ou de 'mercado'. Não obstante, o principio da capacidade 
contributiva não se liga tão-somente à técnica de progressividade, cujo 
objetivo é tributar mais quem mais tem, senão que fomente institutos 
tributários de variegada índole. Cabe exemplificar com as isençóes subjetivas 
em matéria de taxas. As leis, com freqüência, isentam os pobres em relação 
a inúmeras taxas, reconhecendo, assim, a incapacidade contributiva dos 
mesmos". 

"O fundamento de todas as isenções, por isso legitimas, nas taxas -
sublinha o doutrinador mineiro - é justamente a incapacidade contributiva 
(formulação negativa do princípio). Taxas exorbitantes, à sua vez, são 
contestáveis, pela invocação do principio do não-confisco ( ... ). O confisco 
pode vir da tributação desmedida, a que perdeu o senso da medida (não 
razoável em face das circunstâncias ( ... ). Isto posto, uma taxa exorbitante , 
desmedida em relação ao serviço ou ato prestado, pode ser contestada com 
esforço no princípio do não-confisco, que é principio de contenção ao poder 
do legislador sobre tributos ( ... ). Oportuna a aplicação do principio às taxas, 
por isso que a prestação tributária dessa exação, em grande parte, oferece 
rebeldia a critérios objetivos de medição, sendo fixada, freqUentemente, 'a 
forfait', isto é, aleatoriamente: por certidão de bons antecedentes, 20 
dinheiros; por alvará, duzentos mil réis, etc. Difícil mensurar o custo dos 
serviços. Aqui precisamente o dominio da razoabilidade. A desrazão pode 
descambar para o confisco. Este é vedado pela Constituição quando se 
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perfaz pelo exerc1c1o abusivo da competência legislativa tributária". 
(Comentários à Constituição de 1988- Sistema Tributário, Forense, RJ, 1991, 
pp. 46, 47). 

Importa sublinhar ainda, na esteira da incapacidade contributiva e do custo 
razoável dos serviços para fins de incidência das taxas- duas vertentes que 
orientam as conclusões desta Comissão Especial -, que o art. 13, "caput", da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, desde sua promulgação, em 1989, 
erigiu como principio da administração pública estadual a razoabilidade. 

Em enumeração não taxativa, uma vez que nas audiências públicas desta 
Comissão Especial realizadas nas regiões do Triângulo e do Sul de Minas, 
bem como nos debates promovidos nos plenarinhos desta Casa, durante as 
reuniões ordinárias e extraordinárias desta Comissão, afloraram situações de 
taxação desmedida, injusta e em afronta com princípio constitucional da 
razoabilidade, podem ser mencionados alguns exemplos, sem embargo de 
outras situações contempladas nos projetos de íei propondo alterações, 
correções e ajustes nos valores das taxas atualmente cobradas: 

a) Taxas incidentes sobre o controle de produção de sementes e mudas 
O art. 8° da Lei n° 13.430, de 1999, na redação dada para os itens 1.7.5.1 e 

1. 7.5.2 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n° 6. 763, de 1975, 
quanto a taxas cobradas por atos de autoridade administrativa do IMA, 
estabeleceu o valor de 5 UFIRs por tonelada ou fração de sementes e 
também de 5 UFIRs por milheiro ou fração de mudas. 

Conforme diversas solicitações encaminhadas a esta Comissão por 
entidades de classe do setor ruralista, cooperativas e sindicatos de 
produtores rurais, os novos valores das taxas incidentes sobre as atividades 
dos viveiristas passaram a onerar o custo de produção das mudas, se for 
considerado o pagamento de outras taxas inerentes a essa mesma atividade, 
tais como registro de produtor (60 UFIRs), registro de viveiro (48,98 UFIRs), 
atestado de garantia (1 UFIR) e permissão de transito (10 UFIRs). 

Um exemplo apresentado a esta Comissão pela Cooperativa Regional dos 
Cafeicultores do Vale do Rio Verde, com sede em Carmo de Minas, 
demonstra que o produtor de mudas de café, por exemplo, passou a pagar 5 
UFIRs por milheiro de mudas, mais 11 UFIRs (1 UFIR pelo atestado de 
garantia e 10 UFIRs pela permissão de transito) para cada milheiro 
transportado. Obrigando o produtor a ter que alugar caminhões para o 
transporte de uma maior quantidade de mudas, eis que o transporte 
normalmente era feito por veículos de carga próprios (camionetes e 
pequenos caminhões), onerando assim substancialmente o custo da 
produção, além do que será preciso se deslocar até o escritório do IMA de 
uma cidade mais próxima, o que representaria mais despesas para os 
produtores, que exercem praticamente agricultura familiar. 
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Considerando-se que o menor produtor de mudas, para sobreviver, tem 

que produzir pelo menos de 50 a 100 mil mudas, a incidência da taxa sobre a 
quantidade de produção vem asfixiando, sem dúvida, esse setor da atividade 
rural. 

Dados apresentados a esta Comissão pela Cooperativa Regional de 
Cafeicultores de Guaxupé evidenciam que, em 1999, sob a égide da 
legislação tributária anterior, o custo total de registro, junto ao IMA, de 
sementes e mudas de café, considerando-se 1T de sementes e 1 milheiro de 
mudas, era de R$ 97,81. A partir deste ano, com a vigência da nova lei, 
passou a ser de R$137,26. Se for considerado um movimento mensal de 7 
mil mudas e 5T de café, com pelo menos 30 viagens ao mês, as taxas a 
serem pagas ao I MA, mensalmente, atingem a importância de R$ 4.122,22. 

O aumento das taxas sobre o controle da produção de sementes e mudas 
chega a 1.000%, e dados apurados pro esta Comissão demonstram que o 
IMA arrecadou em 1999, somente com a cobrança de taxas deste setor de 
produção, cerca de R$90.862, 11. Se for considerada a mesma produção do 
ano passado, este ano a arrecadação será de R$2.345.032,22. Atualmente 
estão cadastrados no Estado, segundo dados apresentados a esta Comissão 
por representantes do setor, cerca de 2.300 produtores de mudas e 70 
produtores de semente. 

É de se observar que a taxa deve refletir fielmente os custos com a 
movimentação da máquina administrativa, devendo ser revista cobrança, de 
acordo com a quantidade da produção. 

b)Taxas para visto em documento e livro fiscal 
A taxa é inerente ao serviço prestado ou colocado à disposição do 

contribuinte, conforme dispõe o art. 145, inciso 11, da Constituição Federal, 
daí por que ofende tal princípio constitucional exigir o pagamento de taxas de 
3 ou 6 UFIRs em razão de mero visto em documentos e livros fiscais, 
conforme previsto nos itens 2.26 e 2.31 da Tabela A da Lei n• 6. 763, de 
1975, e do Regulamento das Taxas Estaduais, sendo certo que nesses 
casos, o visto não existe como serviço prestado ao contribuinte, e sim para 
que o Estado exerça seu efeito controlador. Se o imposto existe para custear 
a atividade administrativa estadual, não pode incidir taxa, sob o risco de 
inaceitável, "bis in idem". Urge, portanto, que essas taxas sejam previstas por 
meio de alteração na legislação tributária. 

c) Taxa de emissão de certidões 
Para cada certidão de débito fiscal emitida, o contribuinte tem que pagar 15 

UFIRs, o mesmo ocorrendo com certidões de recolhimento de tributos, de 
situação cadastral e outras. Impõe que a lei estabeleça uma periodicidade de 
validade das certidões a que se refere o item 2.8 da Tabela A do 
Regulamento das Taxas. Por exemplo, seis meses, a fim de não onerar 

~----------------~------------_J 
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demasiadamente o contribuinte, que terá que pagar a taxa toda vez que 
precisar de uma certidão que não prazo de validade expressamente definido 
por norma legal. 

d) Taxa de autenticação de documentos 
Entendemos não ser razoável a cobrança de 3 UFIRs por autenticação de 

cada documento fiscal, além de 6 UFIRs por fornecimento de segunda via ou 
cópia autenticada de documento fiscal , sabendo-se que a própria tabela dos 
cartórios de um modo geral, estabelece o valor de R$2,00 para cada 
autenticação, daí por que devem ser alterados os itens 2.23 e 2.27 da Tabela 
A do Regulamento de Taxas Estaduais. 

e) Taxa incidente sobre alteração de dados cadastrais e taxas sobre 
alteração de autorizações 

Também nos parecem desmedidas e fora da razoabilidade as taxas 
incidentes sobre alteração de dados cadastrais do contribuinte do ICMS, 
sendo cobrados os valores de 23 UFI Rs pela alteração de endereço e 11 
UFIRs por alteração de outros dados, como capital, razão social, não 
havendo lógica nos valores diferenciados. Além do mais, por alterações em 
autorizações o contribuinte é obrigado a recolher taxa de 7 UFIRs e de 23 
UFIRs, caso tenha que retificar documentos fiscais e declarações, por erro 
ocorrido no preenchimento, sendo de registrar-se que o próprio Código 
Tributário Nacional, em seu art. 138, permite ao contribuinte substituir 
documento por meio de denúncia espontãnea, sem nenhum tipo de 
pagamento de taxa, apenas em razão dessa substituição, eis que não houve 
ação fiscal e nenhum serviço foi prestado pelo Estado. Daí, impõe-se alterar 
os itens 2.6, 2.8 e 2.15 da Tabela A da Lei n• 6.763, de 1g75, na redação 
dada pela Lei n• 13.430, de 1999. 

f) Taxa de inscrição em cadastro 
A simples inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS importa no 

pagamento de taxa de 90 UFIRs, enquanto pela reativação no cadastro 
também é taxada em go UFIRs. Isso está fora da razoabilidade, pois, em 
razão dessa inscrição, o contribuinte começará a recolher o ICMS, imposto 
destinado a movimentar a máquina estatal, sendo ilógico exigir o pagamento 
de taxa a tftulo de ato de autoridade da Secretaria de Estado da Fazenda, 
conforme disposto nos itens 2.7 e 2.10 da Tabela A da Lei n°6.763, de 1975. 

g) Taxas de análise em pedido de regime especial ou termo de acordo, 
consulta e reconhecimento de isenção 

Por análise em pedido de regime especial ou termo de acordo, o 
contribuinte mineiro é obrigado a recolher taxa de 487 UFIRs, enquanto que, 
para reconhecimento de isenção do ICMS, é taxado em 113 UFIRs e uma 
simples consulta, obriga-o a pagar uma taxa de 226 UFIRs, conforme itens 
2.1, 2.3 e 2.4 da Tabela A da Lei n• 6.763, de 1975, e do Regulamento de 
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Taxas do Estado. 

A carga tributária torna-se insuportável se for considerado que, além 
dessas hipóteses de incidência, o contribuinte também paga pela 
homologação do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (487 UFIRs), o 
requerimento de parcelamento de débito (77 UFIRs), podendo o 
requerimento ser indeferido, além de taxas no ambito do Conselho de 
Contribuintes: impugnação (113 UFIRs) , recursos (79 UFIRs) e perícia (250 
UFIRs), sendo, no caso da perícia, o funcionário encarregado de realizá-la já 
é remunerado com recursos dos cofres estaduais, correspondentes a 
impostos pagos pelos próprios contribuintes. 

h) Taxas em UFIR 
Outra distorção a ser corrigida na legislação é o fato de dispor o art. 92 da 

Lei n°6. 763, de 1975, que a taxa de expediente tem por base de cálculo o 
valor da UFIR ou outro indice que a substitua. Como já foi extinta a UFIR por 
medida provisória, esta Comissão sugere que os valores de todas as taxas 
sejam convertidos em real, admitida apenas a atualização, se for o caso, pela 
variação da T J LP. 

i) Taxas de licenciamento ambiental 
Os trabalhos desta Comissão Especial detectaram distorções quanto à 

cobrança de taxas para licenciamento ambiental, cobradas em razão do 
custo estimado da atividade de policia administrativa exercida pelo Estado, 
através do - IEF - , com base na Lei n•5.960, de 1972, e alterações 
posteriores, e no Anexo I do art. 2° da Lei n° 11.508, de 1994. 

Em razão dos percentuais de 1 00% e 200% para registro e vistoria do 
estabelecimento, conforme itens 1.1 e 1.2 do Anexo I, Tabela A, a que se 
refere o art. 2° da Lei n°11.508, de 1994, o Estado de Minas Gerais cobra 
taxas de licenciamento ambiental que chegam a ser superiores a 1.000% das 
cobradas, por exemplo, no Estado do Paraná. 

Conforme dados apresentados a esta Comissão pelo representante da 
FAEMG, no Estado do Paraná um projeto de suinocultura pode ser 
implementado apenas por R$300,00, enquanto que em Minas Gerais o 
menor custo de um projeto chega a R$3.000,00, apenas para uma das 
licenças. Como são três licenças, o licenciamento de uma suinocultura 
pequena aqui no Estado é taxado em nada menos que R$9.000,00, o que 
torna praticamente imposslvel ao produtor rural agir na formalidade e 
proteger o meio ambiente. 

Deve ser considerado ainda que o IEF atualmente cobra uma taxa para 
cada espécie nativa de árvore. 

Conforme dados fornecidos pelo representante da Associação dos 
Reflorestadores da Serra da Mantiqueira, a burocracia para a 
comercialização de produtos florestais é imensa, além de exigência de várias 
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taxas, tais como taxa florestal, taxa de vistoria, taxa de cadastro, taxa de 
registro de produto, etc., o que vem desmotivando o reflorestador mineiro a 
continuar desenvolvendo essa atividade, enquanto em outros Estados o 
processo é mais facilitado. 

k) Comparativo de valores em algumas hipóteses de incidência entre o 
Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro 

Existem pelo menos 13 hipóteses de incidência de taxas pela legislação do 
Estado do Rio de Janeiro que apresentam valores bem menores do que 
aqueles cobrados em Minas Gerais, sendo certo que, em alguns casos, a 
diferença chega a 964,10%, além do que muitas hipóteses de incidência 
existentes em Minas Gerais não são objeto de taxação pela legislação do 
Estado do Rio de Janeiro, limftrofe a Minas Gerais, fazendo com que muitas 
empresas mineiras venham se estabelecer no vizinho Estado. 

*-O quadro foi publicado na edição do "diário do Legislativo" de 18.8.01. 
* Valores expressos em reais. 
Com relação à diversidade das taxas cobradas atualmente sob a 

responsabilidade de controle e fiscalização do Instituto Mineiro de 
Agropecuária- IMA -, registre-se, por oportuno, que são 21 taxas incidentes 
sobre a produção primária; 21 taxas incidentes no setor agroindustrial; 30 
taxas da Secretaria de Estado da Saúde incidentes no setor agroindustrial. O 
produtor rural, por exemplo, se submete atualmente até mesmo ao 
pagamento de taxa de permissão de trânsito para produtor de origem vegetal. 

2.3 - Tratamento diferenciado às microempresas e às pequenas empresas 
Por força de mandamento constitucional expresso, é assegurado às 

microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico 
diferenciado, que se processa por meio de simplificação, eliminação ou 
redução de suas obrigações tributárias e creditícias, conforme regra cogente 
e impositiva do art. 179 da Constituição Federal e do art. 233, § 1°, da 
Constituição Estadual. 

Sabe-se que o dispositivo constitucional está no topo da pirâmide do 
ordenamento jurfdico, e sua norma tem hierarquia superior a qualquer outra 
contida em lei complementar, lei ordinária, decreto ou ato normativo. 

Desta forma, no campo tributário e fiscal, as microempresas e as empresas 
de pequeno porte deverão ter um tratamento jurídico diferenciado, não se 
justificando, em relação às taxas, objeto central do estudo desta Comissão 
Especial, que sejam obrigadas a recolher os mesmos valores das médias e 
grandes empresas situadas no Estado. 

De modo a cumprir o mandamento constitucional, este relator propõe que 
seja apresentado projeto de lei especifico alterando a Lei n• 13.347, de 
30/12/99, regulamentada pelo Decreto n• 40.987, de 31/3/2000, que instituiu 
o Programa MicroGeraes, cuidando da definição e do regime de tributação 
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das microempresas e empresas de pequeno porte, de modo a isentar as 
empresas assim definidas em lei do pagamento de taxas estaduais, tal como 
ocorre nos Estados de São Paulo, por força da Lei n• 10.086, de 19/11/98, e 
no Rio Grande do Sul, nos termos da Lei n• 10.045, de 29/12193. 

A eliminação da cobrança das taxas estaduais das microempresas e 
empresas de pequeno porte é medida concreta de eliminação de obrigações 
tributárias recomendada no texto constitucional (art. 179 da CF de 1988) sem 
embargo de outras medidas destinadas a reduzir tais obrigações, na forma 
proposta por este relatório. 

Ademais, a isenção no pagamento de taxas de expediente e de outros atos 
das autoridades administrativas que compreendem hipóteses de incidência 
de taxas irá beneficiar nada menos que 241.400 microempresas, as 
chamadas MEs, que atualmente estão inscritas no cadastro de contribuintes 
do ICMS, bem como 45 mil empresas de pequeno porte, as chamadas EPPs. 
Assim, são ao todo 246.400 empresas, entre microempresas e pequenas 
empresas, representando 81,83% das empresas cadastradas no Estado de 
Minas Gerais. Em média, cada microempresa e pequena empresa gera 3 
empregos diretos, significando, portanto, quase 900 mil postos de trabalho 
por elas gerados. A simplificação de suas obrigações tributárias, então, 
certamente, muito contribuirá para o aumento de sua competitividade, com 
geração de mais empregos e aumento da base tributária, em médio e longo 
prazos, com reflexos até mesmo no aumento da arrecadação do ICMS e 
demais tributos estaduais. 

Não se justifica o fato de um Estado limítrofe, como o Rio de Janeiro, ou 
outro Estado da Região Sul, como o Rio Grande do Sul, não cobrarem taxa 
nenhuma das microempresas, enquanto Minas Gerais insiste em tal cobrança 
que, se eliminada, a uma primeira vista, poderia dar a impressão de perda de 
receita tributária, mas que, ao longo do tempo, contribuirá para o aumento da 
base tributária, ou seja, um maior contingente de microempresários e 
pequenos empresários que virão para a formalidade, optando pelo 
MicroGeraes e gerando mais receita para o Estado, além de mais empregos, 
o que ê hoje a preocupação primeira da vida nacional. 

Conforme apurou esta Comissão Especial, na prática, são concedidas, em 
reduzidas hipóteses, isenções do pagamento de taxas de expediente e 
relativas a atos de autoridade pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte. Todavia, as hipóteses de isenção não estão explicitamente definidas 
na legislação tributária estadual. 

Poder-se-ia falar de irregularidade ao se conferir tratamento diferenciado às 
microempresas e empresas de pequeno porte, ou mesmo lhes assegurar 
exigibilidade minorada, proporcionalidade em taxa, sob o argumento de que o 
custo do serviço ê o mesmo, conforme se depreende da manifestação do 
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representante da Secretaria de Estado da Fazenda, na reunião 
extraordinária desta Comissão realizada no dia 19/12/2000. Porém esse 
tratamento jurídico diferenciado, de eliminação ou redução das obrigações 
tributárias para as microempresas e empresas de pequeno porte, não passa 
pela vontade do Executivo, e sim promana do ordenamento constitucional, 
mediante regra cogente do art. 179, da Constituição Federal, lei maior que se 
sobrepõe a qualquer lei ordinária tributária simples. 

No que diz respeito à eliminação do diferencial de alíquota de 6% para as 
microempresas e pequenas empresas optantes do MicroGeraes que 
adquirem produtos fora do Estado de Minas Gerais, em razão da aplicação 
da alíquota interestadual de 12% para os Estados da Região Sudeste, e a 
incidência de alíquota de 18% nas operações internas em Minas Gerais, 
havendo sobretaxa de 6%, essa tem sido a principal reivindicação e bandeira 
das classes empresariais, sobretudo nas regiões fronteiriças do Estado, 
sabendo-se que os microempresários e os pequenos empresários são 
obrigados a adquirir matéria-prima para suas empresas fora do Estado, que 
não possui parque industrial suficiente para atendimento às empresas 
mineiras. 

Se, de um lado, é preciso fortalecer a empresa mineira, por outro lado, não 
se pode asfixiar as microempresas e as pequenas empresas que não 
trabalham no sistema débito e crédito, exigindo delas o diferencial de 6%. 

Tal matéria, entretanto, já foi contemplada no Projeto de Lei n• 1.512/2001, 
do Deputado Chico Rafael, o qual se encontra em tramitação nesta Casa, na 
Comissão de Constituição e Justiça. Esta Comissão recomenda ao final 
deste Relatório a aprovação deste projeto, que, além de eliminar esse 
diferencial de 6%, amplia as faixas de enquadramento das microempresas e 
das pequenas empresas, a exemplo do disposto no Estatuto Federal das 
Micro e Pequenas Empresas, aprovado pela Lei Federal n• 9.841, de 1999, 
que passou a considerar a Microempresa-ME aquela com faturamento bruto 
anual de até R$244.000,00, ao contrário do limite que vigora atualmente no 
MicroGeraes, que é de faturamento bruto anual de até R$ 90.000,00, valor 
considerado baixo pela esmagadora maioria das microempresas e das 
pequenas empresas que atualmente competem numa economia globalizada, 
sendo responsáveis até mesmo por carteiras de exportação. 

2.4 -Iniciativa do processo legislativo em matéria tributária 
Nos termos do art. 61, inciso 111, da Constituição do Estado, a iniciativa de 

projetos de lei sobre o sistema tributário estadual é comum da Assembléia 
Legislativa, vale dizer, não está reservada privativamente ao Governador do 
Estado, uma vez que o art. 66 não elencou tal competência como privativa do 
Executivo, dai porque qualquer Deputado Estadual pode apresentar 
validamente proposições de lei alterando a legislação tributária estadual. 
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Importa sublinhar que o art. 150 da Constituição Federal, ao impor 

limitações ao poder de tributar, proíbe que haja criação de tributo novo ou 
majoração de tributo já existente por força de lei vigore no mesmo exercício 
financeiro em que seja publicada. É o clássico princípio da anterioridade, que, 
no dizer do professor mineiro Sacha Calmon é "princípio da não-surpresa do 
contribuinte de fundo axiológico. É valor nascido da aspiração dos povos de 
conhecerem com razoável antecedência o teor e o "quantum" dos tributos a 
que estariam sujeitos no futuro imediato, de modo a poderem planejar as 
suas atividades levando em conta os referenciais da lei" ( op. cit., p. 315). 

Todavia, quanto às hipóteses de eliminação ou redução de valores de 
tributos, evidentemente a lei ordinária estadual que instituir tais situações 
pode vigorar imediatamente, no mesmo exercício financeiro em que tenha 
sido aprovada e publicada, uma vez que, nesse caso, não se trata de 
majoração de tributo, e sim de beneficio para o próprio contribuinte, 
incorrendo a situação de surpresa. 

Deflui-se claramente, portanto, que as proposições de lei alterando a 
legislação tributária estadual, ou seja, leis ordinárias novas alterando leis 
anteriores da mesma hierarquia podem ser apresentadas validamente por 
qualquer Deputado ou comissão especial da Assembléia Legislativa, 
podendo vigorar imediatamente, caso venham a reduzir ou eliminar hipóteses 
de cobrança de taxas. 

Por outro lado, importa esclarecer que, sob outro ãngulo, projetos de lei 
que implicarem majoração de taxas para alguns setores de atividade 
econômica privilegiados, de modo a compensar a eventual perda de receita 
decorrente da eliminação ou redução de taxas para atividades de menor 
poderio econômico, estas proposições, sim, sujeitar-se-ão ao principio 
constitucional da legalidade e só poderão vigorar no exercicio subseqüente 
ao da data de sua publicação. 

Oportuno ainda salientar que o art. 152, § 1°, da Constituição Estadual, na 
redação dada pela Emenda à Constituição n° 41/2000, proíbe a apresentação 
de projeto que venha instituir novo tributo ou majorar tributo existente, nos 90 
dias anteriores ao encerramento do exercício financeiro. Porém, na hipótese 
de redução ou eliminação de tributo, ou seja, de tratamento tributário especial 
em favor do contribuinte, o projeto de lei pode ser apresentado, votado e 
aprovado por esta Casa a qualquer tempo. 

2.5 - Proposições de lei alterando a legislação tributária e suas 
repercussões na arrecadação estadual - Compatibilidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Esta Comissão Especial apurou junto à na Secretaria de Estado da 
Fazenda a relação de todas as taxas existentes no Estado e o total 
arrecadado no primeiro semestre de 2000, ou seja, no período de janeiro a 
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junho de 2000, perfazendo uma receita em todo o semestre de 
R$110.212.923,68 de acordo com dados apresentados a esta Comissão pela 
Superintendência Central de Contadoria Geral, Diretoria de Análise e 
Pesquisa da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Em relação ao primeiro semestre de 2000, o mês em que se registrou 
maior arrecadação das taxas foi maio, com R$21.224.088,45. 

Analisando-se os dados da arrecadação das taxas estaduais, sem dúvida, 
pode-se afirmar que o peso mais significativo é o da Taxa de Segurança 
Pública, que no mês de maio de 2000 atingiu o montante de R$8.922.228,65, 
enquanto no mesmo mês, a Taxa de Expediente - Atos da Secretaria 
Estadual da Fazenda alcançou o montante de R$1.661.810,06, muito embora 
o valor mais significativo das Taxas de Expediente da Secretaria da Fazenda 
ocorra em janeiro, por se tratar do primeiro mês do ano em que os 
contribuintes recolhem taxas de periodicidade anual. No referido mês, a 
arrecadação das mencionadas taxas foi de R$6.549.602,82. 

Conforme dados apurados por esta Comissão Especial, na reunião 
extraordinária do dia 19/12/2000, na qual foi ouvido o Superintendente da 
Receita Estadual, Sr. Renato Bandeira de Melo, no mês de outubro de 2000, 
para uma receita própria global do Estado no valor de aproximadamente 
R$732.000.000,00, a arrecadação das taxas foi da ordem de 
R$16.500.000,00, o equivalente a 2,3%, que seria o percentual de 
representatividade das taxas nas receitas próprias do Estado no referido mês 
de outubro de 2000. 

Foi possível apurar, ainda, que o total acumulado de janeiro a novembro de 
2000 da receita das taxas atingiu o montante de R$164.088.000,00, sendo 
que em 1999 esse montante, no mesmo período, foi de R$116.753.000,00, 
registrando-se, portanto, um aumento na receita das taxas de 40,54%. 

Sem dúvida, um dos principais fatores que resultaram no aumento da 
receita das taxas foi a Lei n• 13.430, de 1999, que instituiu novas hipóteses 
de incidência e majorou a cobrança de diversas taxas a partir de 1°/1/2000. 

Por outro lado, esta Comissão Especial está ciente da necessidade de se 
compatibilizarem as alterações na legislação tributária que envolvam perda 
de receita tributária com o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal 
n• 101, de 4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a 
que os ajustes com relação á cobrança das taxas estaduais sejam factíveis á 
luz da nova responsabilidade fiscal. 

O que não se pode é permitir que, devido a uma lei complementar federal 
que exige a responsabilidade fiscal, haja a manutenção de um "status quo" 
que esteja inibindo o desenvolvimento do Estado, aumentando o campo da 
elisão fiscal e fazendo com que diversas microempresas, pequenas e médias 
empresas se relocalizem em outros Estados, que oferecem condições 
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tributárias mais favoráveis. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal de modo algum proíbe a concessão de 
incentivo ou beneficio de natureza tributária. Apenas impõe medidas 
destinadas a essa concessão. Esta é a interpretação adequada do art. 14 da 
Lei Complementar Federal n• 101, de 2001, que se reporta a medidas de 
compatibilização dos benefícios e incentivos fiscais concedidos com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO -, quais sejam: 

a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercfcio de vigência 
da lei que instituir o benefício ou incentivo fiscal e nos dois exercfcios 
subsequentes; 

b) atendimento ao disposto na LDO; 
c) comprovação de que a renúncia ou perda de receita foi considerada na 

estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual e de que ela não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas na LDO; 

d) medidas de compensação nos três exercfcios, por meio do aumento de 
receita, elevação de alfquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 

Note-se, portanto, que é perfeitamente posslvel compatibilizar a concessão 
de incentivo ou beneficio fiscal com a nova realidade de meta de arrecadação 
introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Basta, por exemplo, que, ao 
se isentar determinado setor da atividade econômica do pagamento de 
determinada taxa, igualmente seja majorado na mesma proporção da perda 
de receita outro setor econômico que suporte a majoração e que 
eventualmente esteja sendo taxado de forma mais injusta em relação ao 
setor que tem menor faturamento. 

Por outro lado, a eliminação e redução de obrigações tributárias para as 
empresas de menor porte resultará, certamente, no lapso temporal de três 
exercícios financeiros, em aumento da base tributária, sendo medida 
concreta de compensação, a que se refere o inciso 11 do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

É dentro dessa ótica que esta Comissão Especial recomenda, ao final 
deste relatório, a apresentação de projetos de lei reformulando a atual 
sistemática de cobrança das taxas estaduais, mediante simplificação, 
eliminação ou redução, em determinadas situações, e majoração em 
determinados setores da atividade econômica. 

Evidentemente, todas as propostas de lei a serem apresentadas por esta 
Comissão Especial, por envolverem questões tributárias de maior 
complexidade, serão amplamente debatidas nas comissões e no Plenário, 
podendo sofrer correções de técnica tributária no curso de sua tramitação, de 
modo que a entregar á sociedade mineira leis operacionalmente viáveis e 
que a venham a contribuir para maior competitividade das empresas 
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nacional e até mesmo internacional. 

3 - Conclusão 
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Diante do exposto e de tudo mais que consta na documentação que é parte 
dos autos desta Comissão, conclui esta Comissão Especial das Taxas por: 

a) propor a apresentação, nesta Casa Legislativa, de projetos de lei 
alterando a atual legislação tributária estadual, contendo as medidas 
recomendadas neste relatório, seja para reduzir, simplificar ou eliminar 
valores de taxas que atualmente impõem forte carga tributária aos 
contribuintes mineiros e não atendem ao princípio da razoabilidade no 
tocante ao efetivo custo dos serviços, notadamente em relação às 
microempresas e às pequenas empresas, cabendo posteriormente ao 
Executivo estadual adotar as providências necessárias à execução das novas 
medidas contidas nas propostas de lei, inclusive com as adequações 
necessárias no Regulamento das Taxas Estaduais e demais atos normativos; 

b) recomendar o apoio à aprovação do Projeto de Lei n' 1512/2001, de 
autoria do Deputado Chico Rafael, que amplia as faixas de enquadramento 
das microempresas e das empresas de pequeno porte, confere novo 
tratamento tributário a essas empresas e elimina o diferencial de alfquota de 
6% cobrado das empresas optantes do atual Programa MicroGeraes. 

Cópias deste relatório deverão ser enviadas às Secretarias de Estado da 
Fazenda, da Saúde e de Indústria e Comércio, ao Instituto Mineiro de 
Agropecuária -IMA -, bem como às entidades representativas das classes 
empresariais e industriais e dos setores de agricultura, e de serviços, aos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, de Medicina e de Farmácia do 
Estado de Minas Gerais e às demais entidades que participaram dos 
trabalhos desenvolvidos por esta Comissão Especial. 

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Sebastião Costa, Presidente - Miguel Martini, relator- Márcio Kangussu. 

Anexo 
PROJETO DE LEI N' ....... . 

Acrescenta dispositivo à Lei n' 13.437, de 30 de dezembro de 1999, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' -A Lei n• 13.437, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 31, renumerando-se os demais: 
"Art. 31- As microempresas e as empresas de pequeno porte ficam isentas 

do pagamento das taxas de expediente relativas a atos de autoridade 
administrativa previstos na Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1975.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo sessenta dias 
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contados da data de sua publicação. 
Art. 3•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Comissão Especial das Taxas 
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Justificação: O art. 179 da Constituição Federal, que determina a 
simplificação e a redução das obrigações tributárias das pequenas empresas 
e das microempresas, tem hierarquia superior à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que é lei complementar, dai por que nada obsta que as pequenas 
empresas e as microempresas sejam contempladas com isenção do 
pagamento de taxas estaduais, como ocorre nos Estados do Rio de Janeiro e 
do Rio Grande do Sul. 

PROJETO DE LEI N° ..... . 
Altera dispositivos da Lei n• 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O § 1• do art. 91 da Lei n• 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

alterado pela Lei n• 13.430, de 28 de dezembro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 91 - .......................................... . 
§ 1•- As microempresas e as empresas de pequeno porte ficam isentas do 

pagamento das taxas de expediente relativas a atos de autoridade 
administrativa previstos na Tabela A anexa a esta lei.". 

Art. 2• - O art. 205 da Lei n• 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 205- ··········································· 
Parágrafo único - As certidões emitidas pela Fazenda Pública Estadual, 

previstas no item 2.8 da Tabela A anexa a esta lei, terão validade pelo prazo 
de cento e oitenta dias.". 

Art. 3° - A Tabela A a que se refere o art. 92 da Lei n• 6. 763, de 26 de 
dezembro de 1975, na redação dada pela Lei n• 13.430, de 28 de dezembro 
de 1999, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo desta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo sessenta dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Comissão Especial das Taxas 
Justificação: Os atuais valores de taxas incidentes sobre o controle da 

produção exercido pelo Estado, por intermédio do Instituto Mineiro de 
Agropecuária- IMA -, são exorbitantes em relação ao controle de sementes e 
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de mudas, ofendendo o principio constitucional da razoabilidade inserido 
no "caput" do art. 13 da Constituição do Estado. Ademais, toda taxa deve 
espelhar o custo dos serviços e observar a incapacidade contributiva, como 
negação do principio clássico do Direito Tributário, a demonstrar que 
nenhuma taxa deve ser desmedida a tal ponto de inviabilizar, na prática, o 
seu pagamento pelo contribuinte, ou mesmo ser absolutamente 
desproporcional entre o serviço prestado ao contribuinte e seu efetivo custo. 
Desta forma, o projeto de lei em tela propõe a redução de 5 UFIRs para 2 
UFIRs no caso do controle de produção sobre sementes e mudas. Em 
contrapartida, para recomposição da perda de receita, propõe o aumento de 
300 UFIRs para 1.500 UFIRs da taxa de controle sobre produto agrotóxico, e 
de 150 UFIRs para 300 UFIRs da taxa de controle de produção de insumos 
agropecuários, pela indústria, de modo a atender, assim, ao disposto no art. 
14, inciso 11, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000. 

Anexo 
(a que se refere o art. da Lei n° , de de ) 

Tabela A 
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de 

Autoridade Administrativa 
(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26/12/75) 

Quantidade de UFIRs 
*·O quadro da Quantidade de UFIRs foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 21.8.01. 

- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 
Interno. 

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

passa á 2" 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° turno, do Projeto de Lei n° 224/99, do 

Deputado Rogério Correia, que obriga os servidores das delegacias de 
policia a informarem ás vitimas de estupro sobre o direito de aborto legal. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. As Comissões de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de Direitos Humanos 
que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2. Vem á Mesa requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
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se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito a verificação 
de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência, nos termos do inciso 111 do 
art. 263 do Regimento interno, procederá à verificação de votação. Para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento e, nos 
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposiç!io do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley A vila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, número 

insuficiente para a votação, mas suficiente para a discussao das matérias 
constantes na pauta. A Presidência declara prejudicado o requerimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, uma vez que não há quórum para votaçao. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 932/2000, do Deputado Carlos 
Pimenta, que institui o percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela 
COPASA. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. 
A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação com a . 
Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 932/2000 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1°: 
"Art. 1° - A tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais - COPASA-MG- não ultrapassará 60% (sessenta por cento) 
do valor da tarifa de água nos municípios onde não houver investimento em 
tratamento de esgoto.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Maria José Haueisen 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 

apresentada ao projeto uma emenda, da Deputada Maria José Haueisen, que 
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto com a emenda à Comissão de Defesa do 
Consumidor para receber parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.487/2001, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza a reversão de imóvel ao Município de ltaguara e dá 
outras providências. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 

~----------------------------------~ 
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perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2• do art. 145 do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

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

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.487/2001 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que descreve ao 
Município de ltaguara e dar outras providências. 

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
perderam o prazo para exarar seus pareceres. 

Em vista disso, o autor apresentou requerimento pleiteando a inclusão do 
projeto na ordem do dia, tendo sido designado este relator, que passa agora 
a proferir seu parecer, nos termos dos arts.141 e 145 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa fazer reverter ao patrimônio do Município de 
ltaguara bem imóvel que foi doado ao Estado no ano de 1968, transmissão 
realizada na condição de que fossem construidos no local a cadeia pública e 
o quartel. 

Embora tenha sido construlda a cadeia pública no local, esta foi desativada 
em 1989, momento em que o Estado de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria da Justiça, cedeu o prédio ao Município de ltaguara para 
instalação e funcionamento de uma feira permanente. Porém tal cessão 
encerrou-se em 1994, e, após várias tentativas de renovação, nada foi 
conseguido. 

É importante esclarecer que a retirada do chamado Centro de Artesanato 
do local acarretará a queda nas vendas e o desemprego de várias famllias 
que dependem economicamente do trabalho ali desenvolvido. Ao contrário, a 
reversão do imóvel assegurará o emprego aos artesãos e em nada 
prejudicará o Estado, pois a própria administração do município adquiriu área 
de terreno com aproximadamente 1. ooom• para a construção da cadeia 
pública e da delegacia da Polícia Civil, no intuito de atender às necessidades 
da comunidade. 

Verifica-se, pelo exposto, que há o atendimento às disposições legais que 
versam sobre a matéria (art. 18 da Carta mineira e Lei Federal n• 8.666, de 
21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública no âmbito dos Poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos 
municlpios). 
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Há de se considerar, ainda, informações de natureza financeira e 

orçamentária sobre a matéria. "In casu", verificamos que a transferência do 
referido bem não causa impacto na lei orçamentária nem acarreta despesas 
para os cofres públicos, não existindo óbice de natureza financeira á 
aprovação da matéria. 

Finalmente, resta-nos modificar o projeto para retirar algumas 
impropriedades de ordem material nele contidas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.487/2001, na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Autoriza a reversão do imóvel que especifica ao Município de ltaguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

ltaguara o imóvel constituído de área com 800m2 (oitocentos metros 
quadrados) situado no local denominado Dias, naquele municipio, conforme 
transcrição n• 3.960, consignada a fls. 275 do livro 3-B, no Serviço Registra! 
da Comarca de ltaguara. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 17, às 15h30min, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇ0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 

-O Sr. Presidente despachou, em 16/8/2001, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Maria Angélica 

de Souza, ocorrido em 10/8/2001, em Bom Despacho.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. 

Epaminondas Ramos, ocorrido em 31/7/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. José Gonçalves 
de Ulhõa, ocorrido em 14/8/2001, em Santa Rita do Sapucaí. (- Ciente . 
Oficie-se.) 
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Márcio Belém - Apresentação musical - Entrega de placa - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alvaro Antônio- Agostinho Silveira- Elaine Matozinhos- João Leite - Marco 

Régis- Maria José Haueisen - Miguel Martini- Sávio Souza Cruz. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) -Às 15h30min, 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 Marco Régis, 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. Luis Márcio Viana, Secretário da Comunicação Social, o Sr. 
Itamar Franco, Governador do Estado; Alvaro Ricardo de Souza Cruz, 
representando o Sr. José Adércio, Chefe da Procuradoria da República em 
Minas; Márcio Belém, Prefeito Municipal de Esmeraldas; Eny Rodrigues 
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas; Márcio Reinaldo e 
Virgflio Guimarães, Deputados Federais; Jarbas Medeiros, Presidente da 
Fundação João Pinheiro; Olavo Romano, Chefe de Gabinete do Secretário 
da Cultura, representando o Sr. Ângelo Oswaldo, Secretário da Cultura; 
Mizabel Derzi, ex-Procuradora-Geral do Estado; Otilio Prado, Secretário 
Particular do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o Sr. Célio 
de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; José Maria Moreira, Diretor 
da Imprensa Oficial de Minas Gerais; Fernando Viana Furquim Werneck, 
representando a familia Melo Viana; e Deputado Sávio Souza Cruz, autor do 
requerimento que deu origem à reunião. 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Municlpio de 
Esmeraldas pelo transcurso de seu centenário. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a execução do Hino 

Nacional pela Banda Euterpe Quiteriense de Esmeraldas, sob a regência do 
Maestro Geraldo Victor. 

- Procede-se á execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Ao homenagear o Municlpio de Esmeraldas pelo seu centenário, nosso 
desejo seria estender a homenagem a todos os municlpios mineiros. 
Realmente, não cansamos de repetir que somos municipalistas por origem e 
por convicção: entendemos que da estabilidade econômica, social e polltica 
das unidades municipais deriva a estabilidade da Nação brasileira. 

É, pois, motivados pela filosofia municipalista que presidimos esta reunião, 
em nome da Assembléia Legislativa. A iniciativa do evento é do caro colega 
Deputado Sávio Souza Cruz, a quem parabenizamos pela boa lembrança. De 
fato, é justo e oportuno que a Casa do povo mineiro manifeste seu 
reconhecimento a Esmeraldas, pela contribuição que vem dando a nosso 
Estado. E essa contribuição não é das menores: estamos distinguindo um 
dos pólos propulsores do desenvolvimento das Minas Gerais. 

Integrando hoje a Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi há 100 anos 
que nossa homenageada se emancipou como Municlpio, com o nome de 
Santa Quitéria. Sua história, entretanto, começa em meados do século XVIII, 
quando surgiu o povoado sob a proteção da santa padroeira. 

É interessante verificar que a vocação esmeraldense para abrir novos 
horizontes vem de seus primórdios. Estabelecida a meio caminho entre as 
minas de ouro de Sabará e Pitangui, a então vila se tornou ponto de 
convergência e de importância estratégica. E suas origens são semelhantes 
às da maioria de cidades mineiras: preservou-se a formação moral e religiosa 
e o esplrito aberto dos bravos fundadores, para transformá-la na urbe 
vibrante e dinâmica que hoje conhecemos. 

Será, talvez, desnecessário dizer da importância de Esmeraldas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, da qual ocupa 16%. Basta lembrar que a 
região concentra o principal parque industrial do Estado, tendo também 
atuação expressiva nos setores agropecuário e de prestação de serviços. No 
caso de nossa homenageada, especificamente, sua participação é relevante, 
enquanto as perspectivas futuras são as melhores. Para tanto, muito tem 
colaborado a sua estratégica localização geográfica, junto à BR-040. 

Portanto, é ao passado glorioso da velha Santa Quitéria bem como ao 
presente e ao futuro promissor da atual Esmeraldas que esta Assembléia 

~--------------------~------------__J 
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rende tributo. Em nome da Casa, apresentamos às autoridades e ao povo 
esmeraldense - que estão aqui conosco - nossa mensagem de parabéns 
pelos 100 anos bem vividos. Manifestamos, ainda, nossa certeza de que 
continuarão sendo peça-chave no processo de desenvolvimento 
socioeconômico de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz 
Deputado Álvaro Antônio, Secretário Luís Márcio Viana, Prefeito de 

Esmeraldas, Dr. Márcio Antônio Belém; Vereadora Eny Rodrigues da Silva, 
Deputado Federal Márcio Reinaldo, Deputado Federal Virgílio Guimarães, 
Srs. Olavo Romano, Otílio Prado, José Maria Moreira, Fernando Melo Viana 
Furquim Werneck, Prol. Jarbas Medeiros, Sr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 
Sra. Misabel Derzi, senhores Prefeitos, cclegas Deputados, meus senhores e 
minhas senhoras, na manhã do dia 11/10/1901, o jovem advogado Fernando 
de Melo Viana adentrava a localidade então ccnstituída pela Freguesia de 
Santa Quitéria, à qual, mesmo estando a poucos quilômetros da Cidade de 
Minas, hoje Belo Horizonte, somente se chegava pelos demorados e difíceis 

. caminhos que se percorriam a cavalo. Com seu entusiasmo de moço, cem 
seu elevado senso de civismo e com seu acendrado amor por aquela terra 
onde passara sua infãncia e primeira juventude, era portador de uma notícia 
que os moradores da Freguesia receberam com imensurável alegria. Em 
meio a aclamações, discursos solenes, fogos de artifício, bandas de música e 
plena mobilização popular, o jovem Fernando leu, em praça pública, o art. 1 o 
da Lei n° 319, sancionada pelo Presidente Francisco Silviano de Almeida 
Brandão, em 16 de setembro daquele ano, que assim rezava, em 
combinação com seu inciso XI: "Fica criado o Município de Santa Quitéria, 
composto do distrito desse nome, que será a sede, do de Capela Nova de 
Betim, do de Contagem e do da Vargem da Pantana, desmembrados do 
Municfpio de Sabará". 

A criação do município, que pôde passar então a constituir suas próprias 
autoridades e a reger seu próprio destino, era salto importante na história de 
um dos mais antigos povoados de Minas. Mesmo incertas as datas e os 
nomes de suas remotas origens, se atreladas ao sonho bandeirante e á 
vertigem febril de Fernão Dias ou se associadas á piedosa devoção dos 
pioneiros João Ribeiro Vasconcelos e Antônio Barbosa Leão, há claros sinais 
de que, em 1735, já se erigia naquela erma localidade a pequena capela de 
Santa Quitéria. 

E foi em torno da capela, á margem do caminho do ouro entre Sabará e 
Pitangui, que começou a se formar um pequeno ajuntamento de casas, o 
qual, espichando-se lentamente em arraial, somente em 1832, quase um 
século depois, é que alcançaria a condição de freguesia. A freguesia, por seu 
turno, não deixaria de levar quase outros 100 anos até que pudesse 
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dissociar-se de Sabará e constituir-se município. É no contexto desse 
lento cadinho da história que encontramos reunida na praça pública, naquele 
11/10/1901, a eufórica população que saúda a lei sancionada por Silviano 
Brandão e carrega em triunfo o jovem Fernando de Melo Viana, catalisador 
de uma aspiração há muito acalentada pelos quiterienses. 

Constituído município, Santa Quitéria deu prosseguimento á sua história. 
Com relação á sua delimitação territorial, perdeu, em 1911, os Distritos de 
Contagem e de Vargem do Pantana, hoje lbirité, e, em 1938, o de Capela 
Nova do Betim, hoje Betim. Em compensação, ganhou, em 1943, os Distritos 
de Andiroba e de Melo Viana, antes pertencentes a Sete Lagoas, com os 
antigos nomes de Buritis e Palmital. Nessa mesma data, em razão da 
duplicidade de nome com município mais antigo no Estado do Ceará, abdicou 
da denominação de Santa Quitéria e, com a aprovação dos moradores, 
passou a denominar-se Esmeraldas, em alusão ao mar verdejante de suas 
extensas colinas e ao delírio febril de Fernão Dias, supostamente agonizante 
naqueles sítios, mas indubitavelmente símbolo de arrojo, sonho, coragem, 
luta e esperança. 
· Com relação á autonomia judiciária, o município, juridicamente estacionado 

na categoria de vila em 1901, teria, também por intervenção do já então 
Presidente Fernando de Melo Viana, instalado o seu termo judiciário em 
1925. Somente em 1946, o termo seria elevado á categoria de Comarca de 
Primeira Entrância. Somente em 2000, agora por minha particular 
intervenção, a Comarca seria elevada á categoria de Segunda Entrância, 
dinamizando os trabalhos do Fórum Presidente Fernando de Melo Viana, 
construido, em 1964, por intervenção direta do Secretário de Viação e Obras 
Públicas, Lúcio de Souza Cruz. 

O município, que reúne hoje cerca de 50 mil habitantes, formou grandes 
fazendas, diversificou sua produção agropecuária, construiu escolas e 
estradas, erigiu novos templos, edificou prédios públicos, trocou a energia 
gerada na Fazenda Serra Negra pela da CEMIG, recebeu os serviços de 
saneamento da COPASA, constituiu agremiações populares de diversas 
ordens, instalou indústrias, ergueu um hospital, acolheu instituições bancárias 
e viu serem formados, gradativamente, novos núcleos de população, novos 
loteamentos setorizados, hoje a merecer a atenção das autoridades, a fim de 
que, dada a sua proximidade com a metrópole de Belo Horizonte, não se 
torne Esmeraldas, a sonhada cidade de paz antiga, um pouso de moradores 
incertos ou o dormitório-fantasma, onde passem a dominar o cenário da 
descaracterização urbana, a ameaça da degradação ambiental e a marca 
das cenas da exacerbada violência que vem assolando os nossos difíceis e 
desafiadores dias atuais. 

O breve levantamento das datas principais e das rotas nucleares da 
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constituição e do desenvolvimento do município, que aqui acabo de fazer 
grosseiramente, poderia dar a impressão de que nele se contém a história de 
Esmeraldas. 

É certo, porém, que não a contém. Pois a história, mais que com datas e 
rotas, faz-se com a presença dos homens. Presença que se revela, de um 
lado, no lento desenrolar do cotidiano; seus usos, costumes, seu modo de 
salgar a carne ou de dobrar o linho, de servir à mesa, suas danças, novenas, 
procissões, jogos, batizados, casamentos, mortes e nascimentos. Presença 
que se revela, de outro lado, nos sonhos que sonharam, nas causas a que se 
entregaram, nos ideais que perseguiram, nos objetivos que atingiram, nos 
exemplos que legaram. 

Esmeraldas, feita da presença dos homens, é densa de vida. Assim o é por 
terem sido muitos os que, na passagem incessante do tempo, tiveram-na 
como cenário de existência. Mas assim o é, sobretudo, por ter inscritos, entre 
esses que a tiveram como cenário de existência, grandes nomes que 
excederam as medidas de sua individualidade e do limite modesto da curta 
cronologia humana. 

Muitos são os nomes que, nesse contexto, merecem ser lembrados. Sem a 
pretensão de enumerá-los a todos, relembro o do fundador, AntOnio Barbosa 
Leão, e o do primeiro cronista, Prof. Pedro Bambirra. Homenageio Ana Felipa 
de Santiago, corajosa participante do movimento revolucionário de 1842. 
Lembro os Voluntários da Pátria, na figura de Vicente de Paula Ferreira, e os 
combatentes na 11 Guerra Mundial, na de Leofredo Rosário Gaspar. Resgato 
a presença dos Padres Manoel Corrêa Burgos e José de Freitas Lage, que 
ganharam especial estima dos quiterienses. Lembro a figura fraterna e 
dedicada de Maria Emília, cujas hábeis mãos trouxeram ao mundo uma 
geração inteira de esmeraldenses; e a do carteiro, Zé da Nice, que vencia a 
pé, diariamente, sob o sol ou sob a chuva, a distância entre Esmeraldas e 
Selim, para entregar correspondências que nunca atrasaram. 

Lembro as figuras de Agripa e de Chico Clarião, muito caras e eternamente 
lembradas entre os esmeraldenses. Rendo, ainda, o meu preito de admiração 
aos educadores, nas figuras das Professoras Geraldina de Souza Cruz 
Vinagre e Zita Lucas e Silva; aos músicos, nas de Avelino e Dimas Palhares 
e Otaviano Silva; aos Prefeitos, na de Eliacim A velar; aos sindicalistas, na de 
José Mauricinho; aos empresários, na de Eliseu Alves Vieira; aos juristas, 
nas de Raimundo Cândido e de Geraldo Lara; aos atletas, nas de Alves e de 
Émerson; aos beneméritos, na de Lúcio de Souza Cruz, de quem herdei o 
meu sentimento de amor e de dever em relação a Esmeraldas. 

Detenho-me, finalmente, nas magistrais figuras de três grandes filhos de 
Esmeraldas, que tiveram especial relevo na condução dos destinos do 
Estado. Destes, o primeiro é José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, o 
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Visconde de Caeté. Magistrado, diplomado em Coimbra, em 1791, o 
Visconde de Caeté, que mandou construir na Fazenda Santo Antônio o 
palácio tomado como um dos símbolos do Centenário do Município, foi 
interlocutor constante de José Bonifácio de Andrada e Silva e, como ele, 
constituiu-se em inequívoco Patriarca da Independência do Brasil. Membro 
da Junta Govemativa da Província de Minas Gerais, foi, após proclamada a 
Independência, nomeado pelo Imperador D. Pedro I o primeiro Presidente 
Constitucional da Província de Minas Gerais, tendo tomado posse e prestado 
juramento na Igreja Matriz do Pilar, em Ouro Preto, no ano de 1824. 

A ele se seguiu mais tarde o também magistrado Quintiliano José da Silva, 
nascido na Fazenda Serra Negra no ano de 1890. 

Tomando assento por várias legislaturas nesta Assembléia Legislativa, 
então denominada Congresso Mineiro, o Desembargador Quintiliano José da 
Silva foi Vice-Presidente do Estado e, posteriormente, no período entre 
1°/10/1845 até 29/12/1847, Presidente da Provlncia. 

A marca da presença de Quintiliano José da Silva em Ouro Preto já não se 
dá na Matriz do Pilar, mas no Museu da Inconfidência, em cujo frontisplcio 
ainda hoje o brasão lá existente informa ter se dado a inauguração em 
2/12/1846, 21° aniversário de Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro 
11, por ordem do Presidente da Provlncia, Quintiliano José da Silva. 

Fernando de Melo Viana é o nome que vem a seguir. Criado no mesmo 
Palácio da Fazenda Santo Antônio, habitado 100 anos antes pelo Visconde 
de Caeté, Fernando de Melo Viana, que como os seus predecessores 
alcançaria brilho incomum na magistratura e ocuparia cargos públicos de 
relevo em Minas e no Brasil, chegou à Presidência do Estado no ano de 
1924. Responsável por uma arrojada administração em Minas, que incluiu 
especialmente corajosa iniciativa para o adensamento da malha 
rodoferroviária e para a reforma e a consolidação do ensino mineiro, 
Fernando de Melo Viana manifestou sempre por Esmeraldas o sentimento 
incondicional de filho amoroso, a ele se devendo diretamente a emancipação 
do municlpio em 1901, a instalação do Termo Judiciário em 1925 e a heróica 
abertura, com o primitivo recurso das pás e picaretas de que então se 
dispunha, da primeira estrada do município, ligando-o a Vianópolis. 

Sendo rica de vida e de lições, Esmeraldas, como é comum vir 
acontecendo nas vastas solidões mineiras, não tem sido cuidadosa com a 
conservação das marcas físicas de seu passado. 

A primeira histórica capela erigida em 1735, por exemplo, foi demolida em 
1777, construindo-se outra em seu lugar. Consagrada em 1785, também 
essa, no entanto, foi igualmente demolida. Em seu lugar foi inaugurada, no 
ano de 1957, a atual igreja matriz de Santa Quitéria, que conserva, como 
única marca física dos murmúrios de tantas orações passadas, proferidas 
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todas elas por bocas que hoje já não falam, a imagem peregrina de Santa 
Quitéria, veneranda padroeira da gente esmeraldense. 

Não obstante a inadequação e a desatualização das edificações anteriores 
aos usos contemporâneos e a beleza e a funcionalidade da atual igreja matriz 
de Santa Quitéria, é certo que não se preservaram nesse processo os 
espelhos do tempo, nos quais a comunidade podia recenhecer seus traços 
ancestrais, discernir a sementeira de sua identidade, obter a imagem de uma 
persona coletiva, delimitar seu pertencimento a um "centinuum" histórice. É 
certo que não se preservaram nesse processo as referências culturais do 
povo esmeraldense. 

Tomado como exemplo, vemo-nos forçados a indagar se a tal processo 
outros não estarão se seguindo e fazendo cem que, com a progressiva morte 
das casas e de outros simbolos visíveis, morram também a memória, as 
raízes, as tradições, os sentimentos cívices e a cultura de uma comunidade 
que tem trajetória única e vigorosa. 

É com essa avaliação que eu, que retorno a Esmeraldas cemo filho de 
. antigas raizes, que tenho envidado há algum tempo os meus melhores 
esforços por essa terra querida e que mereci de seu povo a valiosa confiança 
de fazer-me Deputado majoritário, proponho que nos unamos pela 
recuperação e pela valorização da memória de Esmeraldas, pelo estudo de 
sua história e pelo reavivamento do orgulho civico pelo nobre legado de seus 
antepassados. 

Proponho, como sinal do inicio deste novo processo, medida inadiável com 
relação a um dos símbolos do centenário comemorado neste ano. Proponho, 
como iniciativa que já não se pode postergar, a medida do tombamento do 
Palácio da Fazenda Santo Antõnio, hoje uma das mais fortes marcas do 
passado em Esmeraldas. E seja o tombamento do Palácio da antiga Fazenda 
o símbolo da continuidade histórica que queremos para Esmeraldas, a marca 
da união dos esmeraldenses e o sinal de que, repudiando todo processo de 
desintegração e esfacelamento da identidade de seu povo, saberemos todos 
colher das lições do passado a exata compreensão do presente e o incentivo 
para a censtrução de um grande futuro. Muito obrigado. 

Leitura de Mensagem Governamental 
O Sr. Luís Márcio Ribeiro Viana - Sr. Presidente, Deputado Alvaro Antõnio, 

autoridades participantes da Mesa e presentes no Plenário, senhoras e 
senhores, o Exmo. Sr. Governador incumbiu-me de ler a sua mensagem ao 
povo de Esmeraldas. (-Lê:) 

"Venho ao encentro do povo de Esmeraldas e faço-me, a seu lado, um dos 
cidadãos esmeraldenses para celebrar, em cenjunto cem todos, a passagem 
de data tão significativa quanto é a de sua constituição como município, como 
ente emancipado de Sabará e regente de seu destino local a partir de 
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16/9/1901, em data que, em breve, terá completado os seus cem anos. 

Registro que a data de hoje, em que se dá esta celebração, não poderia ter 
sido mais apropriada, pois comemora-se a 17 de agosto de cada ano o Dia 
do Patrimônio Histórico, e isso em homenagem ao mineiro Rodrigo de Melo 
Franco de Andrade, nascido em 17/8/1898, ardoroso defensor da memória da 
gente mineira e Diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional nos longos 32 anos intervalares entre 1936 e 1968. 

A celebração do centenário do Municfpio de Esmeraldas em 
simultaneidade á lembrança do grande mineiro inspirador da instituição do 
Dia do Patrimônio Histórico é motivo a que procuremos nos fatos 
constitutivos da história da gente esmeraldense as marcas que, 
eventualmente, lhe tenham sido dadas pelos consagrados valores dos 
mineiros. E não as procuramos em vão. A história de Esmeraldas, rica de 
nomes e de exemplos, oferece-nos, em estrita sf ntese, nas três essenciais 
figuras dos Presidentes José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, Quintiliano 
José da Silva e Fernando de Melo Viana, os exatos sfmbolos do isento 
exercício do Poder, da rígida observância da ética, da lei e do direito, da 
prática incontestável da justiça, da defesa intransigente da independência, da 
liberdade e da soberania nacionais e, sobretudo, do esforço pela construção 
de um pais de iguais, onde os direitos a todos alcancem com igualdade. 

Junto com os esmeraldenses, hoje reunidos na Capital de Minas por 
iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, em quem não vejo faltar a 
demonstração dos valores da gente de Esmeraldas e do amor a uma terra 
que escolheu como sua, orgulho-me do lastro de dignidade e civismo da 
história desse grande municlpio mineiro e a ele me reporto para concitar a 
todos a que nos empenhemos no grande trabalho conjunto em favor do futuro 
de Esmeraldas, de Minas e do Brasil. 

Palácio da Liberdade, em 17 de agosto de 2001. Itamar Franco, 
Governador do Estado de Minas Gerais". Muito obrigado. 

Formalização do Pedido de Tombamento 
O Deputado Sávio Souza Cruz-(- Lê:) 
"Exmo. Sr. Dr. Olavo Romano, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado 

da Cultura, aqui representando o Exmo. Sr. Dr. Angelo Oswaldo Araújo 
Santos, DD. Secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, proponho a V. 
Exa. seja declarado bem tombado e seja inscrito devidamente no livro dos 
tombos apropriado, de modo a assinalar o seu pertencimento ao patrimônio 
histórico e cultural do Estado, o solar da Fazenda Santo Antônio, aqui 
compreendidos o ediflcio-sede e as construções anexas, tudo na área da 
mencionada fazenda, no Município de Esmeraldas, neste Estado. 

São várias as razões que justificam a proposição que ora apresento. A 
primeira é a data da construção, já distante no tempo, haja vista se presume 
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tenha sido a segunda década do século XIX. De fato, na madeira da casa 
do moinho, um dos anexos do edifício-sede, encontra-se gravada a data de 
1818. E o Visconde de Caeté, que o teria mandado erigir, residia em 1817 em 
Sabará, onde exercia a magistratura, vindo instalar-se naquele solar após 
seu casamento, que ocorreu em 1822. 

A segunda razão é a incontestável presença do estilo colonial mineiro em 
feliz expressão na arquitetura do majestoso solar e que se acha descrita, em 
esboçadas linhas, no pequeno memorial que se anexa ao presente oficio. 

A terceira de minhas razões é o testemunho dos costumes constituído pelo 
solar e seus anexos. É um modelo de vida quase feudal o que aquelas 
instalações revelam. De um lado, os amplos salões, escadarias solenes e 
quartos numerosos, de fina decoração, comprovam o requinte disponível 
para os proprietários de educação .esmerada e grandes fortunas. De outro, a 
senzala, destinada à escravaria, e o convento, destinado às escravas 
solteiras, comprovam a presença de mão-de-obra destinada ao 
funcionamento da herdade. As oficinas de trabalho - o engenho, o moinho, a 
casa dos teares e a carpintaria -, assim como o pomar, o lago para os peixes, 
as áreas de plantio e criação de animais são atestadores da diversidade dos 
produtos ali gerados. Também atestam que, da produção à transformação e 
da transformação ao consumo, tudo era conduzido nos limites da 
propriedade, que era pois auto-suficiente e auto-sustentadora, a exemplo, 
embora em dimensão menor, dos feudos antigos outrora existentes em solo 
europeu. 

A quarta e última razão é o abrigo a personalidades públicas oferecido pelo 
nobre solar. Mandado construir por José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, o 
Visconde de Caeté, o solar da Fazenda Santo Antônio teve como seu 
primeiro morador aquele que seria também o primeiro Presidente 
Constitucional da Província de Minas Gerais. De fato, logo após a 
Proclamação da Independência, em 1822, o Imperador D. Pedro I recorreria 
ao magistrado diplomado em Coimbra, àquele que era reconhecido entre os 
contemporâneos por sua sólida cultura, seu profundo humanismo, seus 
arraigados sentimentos cívicos e sua reserva de valores morais, nomeando-o 
primeiro Presidente de Minas. 

Tendo tomado posse no dia 29/2/1824, na Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, em Ouro Preto, o Presidente de Minas voltaria muitas vezes a seu 
solar, em Santo Antônio, onde recebeu personalidades, tomou decisões e 
colaborou, com um grande governo, para a construção do Estado dos 
mineiros. 

Não fosse esse fato bastante, quis a história que o velho solar fosse 
moradia de outro Presidente de Minas. Cem anos haviam se passado, e a 
propriedade, mudando de mãos, pertencia, então, ao Comendador Manoel 
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Pereira de Melo Viana. Seu filho Fernando ali viveu sua infância e 
mocidade e dali sairia para uma grandiosa vida pública, que incluiu não só o 
cargo de Presidente de Minas, mas também o de Vice-Presidente da 
República e o de Senador Constituinte em 1946. 

Pelas razões expostas, a meu ver sobejamente suficientes, proponho o 
tombamento das edificações da Fazenda Santo Antônio e solicito a Vossa 
Excelência a gentileza de suas providências para o correto encaminhamento 
do processo, de interesse do povo de Esmeraldas e de todo o povo mineiro". 
Muito obrigado. 

Formalização do Pedido de Denominação de Logradouros 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito ao Excelentfssimo Sr. Dr. Márcio 

Antônio Belém, DD. Prefeito Municipal de Esmeraldas, a gentileza de fazer 
ao Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, Dr. Olavo 
Romano, a entrega do ofício contendo o pedido que acabo de formalizar, a 
ele entregando também o memorial do solar da Fazenda Santo Antônio, 
instrumento necessário para a organização do processo de tombamento 
daquela secular edificação. 

A exploração aurífera, que rasgava, no século XVIII, as entranhas das 
terras de Sabará e Pitangui, preservou os sítios da região de Esmeraldas, 
onde a vocação agropecuária manifestou-se muito cedo. A Fazenda Santo . 
Antônio, certamente a mais nobre, não é a única das fazendas seculares na 
região. Tombada, abrirá a porta necessária para que seja feito um inventário ' 
de outras antigas propriedades, as quais poderão ensejar a criação, em 
região tão próxima de Belo Horizonte, de um circuito turfsticc sobre o tema 
das fazendas mineiras. 

A idéia, que não é a única e que pode gerar ccnseqüências as mais 
positivas, depende de levantamentos, estudos e acompanhamento técnicc, 
que sei inexistentes atualmente em Esmeraldas. 

Faço, nesse contexto, em nome do Município de Esmeraldas, pedido de 
apoio à Secretaria de Estado da Cultura para que acompanhe, por meio do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artísticc de Minas Gerais a constituição, 
em Esmeraldas, do Conselho do Patrimônio Cultural, a edição de leis 
específicas que visem à proteção da memória daquele município e ao 
levantamento do acervo histórico-cultural das fazendas de Esmeraldas . 

A simbolizar a parceria para a viabilização desse projeto, solicito ao Sr. 
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, Dr. Olavo Romano, 
que faça ao Sr. Prefeito Márcio Antônio Belém, em simbólica reciprocidade, a 
entrega de cópia do mesmo memorial da Fazenda Santo Antônio, cujo pedido 
de tombamento é nesse momento formalizado . 

Tive recentemente a oportunidade de escrever a resenha biográfica do 
Presidente Fernando de Melo Viana para a série Governadores de Minas, 
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Sinto-me honrado, pois, em solicitar ao Exmo. Sr. Dr. José Maria Couto 
Moreira, DD. Diretor da Imprensa Oficial de Minas Gerais, que faça a entrega 
de cópia do mesmo memorial da Fazenda Santo Antônio ao Sr. Dr. Fernando 
de Melo Viana Furquim Werneck, que representa, nesta solenidade, a família 
Melo Viana e por meio de quem rendo ao ilustre antepassado, agradecido 
pelos ensinamentos de sua extraordinária biografia, a minha muito sincera e 
reconhecida homenagem. 

Exmo. Sr. Dr. Otílio Prado, Secretário Particular do Prefeito de Belo 
Horizonte, que aqui representa o Sr. Célio de Castro, o transcurso do 
Centenário de Emancipação de Esmeraldas, município criado pela Lei n• 
319, de 16/9/1901, tem sido oportunidade para que, no decorrer de todo este 
ano de 2001, venha sendo estudada com mais proximidade a história da 
localidade e resgatada a trajetória de seus numerosos filhos, entre os quais 
incluem-se grandes personalidades públicas, cujo desempenho ultrapassou 
os limites geográficos do município e alcançou os de Minas e os do Brasil. 

Estão entre essas grandes personalidades os três Presidentes de Estado 
que Esmeraldas deu a Minas Gerais, a saber, José Teixeira da Fonseca 
Vasconcelos (Visconde de Caeté), Quintiliano José da Silva e Fernando de 
Melo Viana. 

Cabendo a José Teixeira de Vasconcelos o privilégio histórico de ter sido o 
primeiro Presidente Constitucional da Província de Minas Gerais, logo após a 
Proclamação da Independência, coube a Quintiliano José da Silva exercer a 
Presidência nos anos de 1845 a 1847. 

A Fernando de Melo Viana, que governou Minas já no inicio do século XX, 
quando a Capital do Estado já era a Cidade de Minas, hoje Belo Horizonte, 
coube deixar na jovem cidade, a par de sua bem sucedida administração no 
Estado, marcas de extraordinária significação, das quais são exemplo a 
construção do Viaduto de Santa Tereza, o asfaltamento da primeira rua em 
Belo Horizonte (a Rua Goiás), a abertura do Conservatório de Música, a 
instalação do Instituto São Rafael, a edificação de belos prédios escolares e 
a implementação do Curso Normal Modelo, no prédio que viria a abrigar o 
atual Instituto de Educação. 

Não obstante os seus grandes feitos, nenhum dos três Presidentes 
mereceu ainda, conforme consta nos registros da PRODABEL, que faço 
anexar a este Oficio, que o seu nome viesse a ser lembrado na memória de 
nossas ruas. 

Encaminhando-lhes anexa a súmula biográfica de cada um dos três ilustres 
esmeraldenses, proponho a V. Exa. seja a histórica divida agora reparada, 
vindo o nome de José Teixeira da Fonseca Vasconcelos (Visconde de 
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Caeté), o de Quintiliano José da Silva e o de Fernando de Melo Viana 
denominar próprio público nesse município de Belo Horizonte, que, 
constituindo-se a Capital de Minas, tem nela a bater o coração do Estado, ao 
qual todos devotaram o seu trabalho, os seus ideais e parte substancial de 
suas vidas. 

Pelo acatamento da proposição e pela gentileza de suas providências para 
viabilizá-la, apresento a V. Exa., em meu nome, no nome do povo de 
Esmeraldas e em nome da memória de Minas, os melhores agradecimentos. 
Muito obrigado. 

Solicito ao Exmo. Sr. Dr. Márcio Antônio Belém, Prefeito Municipal de 
Esmeraldas, que faça a entrega do oficio contendo o pedido que acabo de 
formalizar e da súmula biográfica dos três ilustres Presidentes que 
Esmeraldas deu ao Estado ao Secretário Particular do Prefeito, Dr. Otilio 
Prado. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistir à exibição de um 

vídeo produzido pela 1V Assembléia sobre o Município de Esmeraldas. 
- Procede-se à exibição de vídeo. 

Palavras do Sr. Márcio Belém 
O Sr. Márcio Belém - Exmo. Sr. 3°-Secretário da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais, Deputado Álvaro Antônio, representando o Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, na pessoa de quem saudamos todo o Legislativo do 
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Secretário de Estado da Comunicação, 
Dr. Luís Márcio Viana, representando o Exmo. Sr. Governador Dr. Itamar 
Franco, na pessoa de quem, para não nos alongarmos, saudamos todos os 
componentes da Mesa, gostaria de dizer da satisfação de termos aqui uma 
solenidade que se torna completa pelas presenças. Gostaria, também, de 
cumprimentar os representantes do Judiciário, os representantes do 
Legislativo de Esmeraldas, nossos ex-Prefeitos aqui presentes, Vereadores e 
ex-Vereadores, a classe empresarial aqui representada, os clubes de 
serviços, a nossa gloriosa Policia Militar, as autoridades eclesiásticas, na 
pessoa do Pe. Mário, nosso querido amigo; os estudantes em geral, 
representados tão bem por essa juventude; a nossa gloriosa Banda Euterpe 
Quiteriense e todos os segmentos que tornam esta reunião completa. 

Agradeço a Deus e à generosidade do povo de Esmeraldas por me 
constituírem o Prefeito do seu centenário. 

Com muita honra, administro o município pela segunda vez, orgulho maior 
por estarmos vivendo os 1 00 anos de sua emancipação político-
administrativa, que se deu através da Lei n• 319 . 

Marco histórico que nos leva a refletir sobre o que fizeram, o que estamos 
fazendo e de que forma estamos planejando um futuro promissor para 
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Esmeraldas. 

Querer o progresso é o objetivo de todo município. Sabedoria e prudência 
para viabilizá-lo é responsabilidade nossa, e para isso fomos eleitos. 

No clima do centenário, não podemos esquecer que, se para nós o tempo 
passa em meses e anos, para a história ele transcorre em centenários e 
milênios. 

Não podemos ser imediatistas, há que se respeitar a natureza com as 
curvas de seus rios, pois tudo que nela existe foi criado sob a luz da 
eternidade. 

Portanto, temos de pensar no planejamento de nossas ações de governo, 
sob pena de nossos filhos pagarem um custo maior do que o já pesado fardo 
que nossa geração está carregando. 

As agressões à natureza, constituindo o desastre ecológico que nos ronda, 
é o resultado de nosso esquecimento das lições sempre ensinadas. 

Somos otimistas. Há tempo para corrigirmos, e vamos conseguir neste 
terceiro milênio o reequilíbrio da natureza. 

Façamos agora uma pausa quanto a essas responsabilidades, para 
vivermos este momento ímpar do nosso centenário e as alegrias desta 
homenagem proporcionadas pelo Deputado Sávio Souza Cruz e por seus 
pares nesta Casa Legislativa. 

Tivemos a oportunidade de ouvir a verdadeira lição da história da nossa 
gente. Feliz o povo que tem sua história a contar. Aqui estamos com 
Prefeitos da Região Metropolitana, amigos que vieram nos prestigiar, 
relatando nossa rica história. 

Agradecemos ao Deputado Álvaro António, que hoje preside esta reunião, 
suas palavras, e ao Dr. Luís Márcio Viana, representante do Governador 
Itamar Franco, oxalá nosso Presidente da República, para alegria de Minas e 
do Brasil. 

Esmeraldas inteira emocionada recebe esta distinção que representa as 
flores de carinho, de dedicação e de gratidiio do filho amado à sua terra-mãe. 

É com alma alegre e hospitaleira, sensível e culta de sua gente que 
Esmeraldas, envaidecida e feliz, agradece. 

Diferentemente dos bens do progresso material, esta homenagem fala de 
sentimentos que, juntamente com hinos e poemas, ficarão eternamente na 
memória da nossa querida Esmeraldas. 

Daqui a 1 00 anos, no seu segundo centenário, estará dizendo aos seus 
filhos: "Esta homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, a mim prestada através do Deputado Sávio Souza Cruz, foi o melhor 
presente recebido no meu primeiro centenário". 

Com este sentimento de mãe, comemorando seu aniversário com os filhos, 
amigos e benfeitores, queremos agradecer a todos os que ajudaram e aos 
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Agradecemos à Euterpe Quiteriense e a todos os que, com sua honrosa 
presença nessa solenidade, fizeram nossa pedra preciosa brilhar ainda mais 
o seu verde de esperança de, no futuro, continuar sendo uma importante 
célula do corpo das nossas Gerais. Obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação da 

Banda Euterpe Quiteriense, de Esmeraldas, sob a regência do maestro 
Geraldo Victor. 

- Procede-se à apresentação da banda. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Márcio 
Belém, Prefeito de Esmeraldas, uma placa alusiva a esta homenagem, com 
os seguintes dizeres: "Ao povo de Esmeraldas, cujo operoso labor permite 
celebrar, no centenário de emancipação do município, a perfeita continuidade 
entre a honra de seu passado e a grandeza de seu futuro, o reconhecimento 
e a homenagem perenes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2001. Deputado Antônio Júlio. 
Presidente". 

- Procede-se á entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ás 

autoridades e aos demais convidados 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 
terça-feira, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição de 21/8/2001). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO 

INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil 
Pereira e Dinis Pinheiro, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a proceder à arguição pública do Dr. Willer Hudson Pós, 
indicado para Diretor-Geral do IGAM, e, se possível, apreciar o parecer do 
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relator. O Deputado Fábio A velar convida o Dr. Willer Hudson Pós a tomar 
assento à mesa e lembra aos presentes que a argüição pública se faz 
necessária conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do 
Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à Constituição n• 26. O 
Presidente registra a presença do Deputado Paulo Piau. Após, o Presidente 
passa a palavra ao Dr. Willer Hudson Pós para suas considerações iniciais. 
Neste momento, o Presidente suspende a reunião. São reabertos os 
trabalhos com a presença dos Deputados Fábio Avelar, Gil Pereira, José 
Milton e Mauro Lobo (os dois últimos substituindo, respectivamente, os 
Deputados Dinis Pinheiro e Amilcar Martins, por indicação das Lideranças do 
PL e PSDB}. O Presidente concede a palavra aos Deputados presentes e ao 
relator, Deputado Gil Pereira, que procedem à argüição do indicado, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Neste momento, o Presidente 
agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 5 minutos, para 
os cumprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao 
relator se está em condições de emitir seu parecer. O Deputado Gil Pereira, 
então, conclui pela aprovação da indicação do Dr. Willer Hudson Pós para o 
Cargo de Diretor-Geral do IGAM. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos, para a 
lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao 
Deputado Gil Pereira que proceda à leitura desta ata, que é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Fábio A velar, Presidente- Gil Pereira- Mauro Lobo- José Milton. 

ATA DA 74• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

As dez horas do dia sete de agosto de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho Silveira, Eduardo 
Hermeto, Márcio Kangussu e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Márcio Kangussu , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência registra o recebimento de ofícios do 
Presidente do CREA - MG, posicionando - se contra o Projeto de Lei n• 
1.416/2001, do Governador do Estado, e a favor da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50, também do Governador; do Presidente da Federação do 
Comércio do Estado de Minas Gerais, manifestando apoio ao Projeto de Lei 
n• 1.512, do Deputado Chico Rafael; do Presidente da Federação Mineira de 
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Taekwondo, parabelizando a Casa pela aprovaçaõ do Projeto de Lei n• 
1.411/2001. A Presidência acusa o recebimento das proposições a seguir 
citadas para as quais designou os seguintes relatores: Projeto de lei n• 
1.621/2001 e Projeto de Lei Complementar n• 41/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); Projetos de Lei n•s 1.625 e 1.631/2001 (relator: Deputado 
Márcio Kangussu); Projetos de Lei n•s 1.622; 1.627 e 1.633/2001 (relator: 
Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei n•s 1.624 e 1.628/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz); Projetos de Lei n•s 1.626 e 1.630/2001 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto). Passa- se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e 
juricidade dos Projetos de Lei n•s 1.400/2001, este com a Emenda n• 1; 
1.595 e 1.596/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.575/2001 
(relator: Deputado Geraldo Rezende) e 1.598/2001 (relator: Deputado Márcio 
Kangussu) e os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, 
ilegalidade e antijuricidade dos Projetos de Lei n•s 1.187/2000 (relator: 
Deputado Geraldo Rezende) ; 1.587 e 1.589/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira). O Projeto de Lei n• 1.528/2001, que recebeu parecer do 
relator, Deputado Sávio Souza Cruz, concluindo por sua 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuricidade teve sua discussão adiada 
em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposiçõs que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres que conclem pela constitucionalidade, 
legalidade e juricidade dos Projetos de Lei n•s 1.261/2000; 1.576; 1.579; 
1.602 e 1.606/2001, este com a Emenda n• 1 (relator: Deputado Ermano 
Batista); 1.409; 1.578; 1.594; 1.604; 1.605/2001 (relator: Deputado Márcio 
Kangussu); 1.592; 1.614; 1.616 e 1.620/2001 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues que solicita que seja realizada reunião conjunta da 
Comissão com a Comissão de Administração Pública a fim de debater, em 
audiência pública, o Projeto de Lei Complementar n• 41/2001, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre o estatuto dos militares do Estado de Minas 
Gerais. Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência 
determina o envio dos Projetos de Lei n•s 1.187/2000; 1.587 e 1.589/2001 ao 
Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Hely Tarquínio - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.578/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por objetivo 
seja declarada de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, com sede 
no Município de Uberlêndia. 

Na forma regimental, a Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao 
exame preliminar do projeto, cujo parecer exarado conclui por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Nesta fase dos trabalhos, compete ao presente órgão colegiado apreciar 
conclusivamente a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 1 02, 
VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme se depreende da sua própria denominação, a Liga Uberlandense 

de Truque é uma sociedade civil destitufda de caráter econômico, vale dizer, 
o seu objetivo é o de proporcionar entretenimento aos associados mediante a 
promoção de jogos em campeonatos e torneios de truque, nos âmbitos 
intermunicipais e interestaduais. 

De acordo com a justificação apresentada pelo autor do projeto, a Liga não 
se restringe à prática desse lazer: com freqüência, promove também eventos 
direcionados à melhoria do bem-estar dos segmentos sociais menos 
favorecidos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.578/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.592/2001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, a proposição em tela tem por 
objetivo seja dada a denominação de Itália Cautiero Franco ao trecho da 
rodovia que liga o Município de São João Nepomuceno ao entroncamento da 
BR-267, no Municfpio de Argirita. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar do 
projeto, ocasião em que emitiu parecer concluindo por sua juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade, tal como apresentado. 

De acordo com os arts. 103, I, "b", e 102, XII, do Regimento Interno, 
compete a este órgão apreciar conclusivamente a proposição, atendo-se aos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A intenção de se tomar emprestado o nome da saudosa Sra. Itália Cautiero 

Franco, mãe do nosso Governador Itamar Franco, para denominar o 
mencionado trecho rodoviário, constitui, no nosso entendimento, justa e 
merecida homenagem àquela estimada pessoa. 

De fato, o•. Itália Franco sempre manteve profundos laços de amizade, 
afinidade e total identificação com a região que se beneficiará diretamente 
com a conclusão da obra rodoviária. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.592/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2001. 
Bilac Pinto, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.594/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n° 196/2001, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que 
objetiva dar a denominação de Dr. Rubens Crespo à escola estadual junto ao 
Centro de Recuperação Neurológica da Associação Barbacenense de 
Assistência ao Excepcional - ABAE -, com sede no Município de Barbacena. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos 
do art. 102, VI, ele o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O nome do Dr. Rubens Crespo foi indicado pelo colegiado da escola 

estadual junto ao Centro de Recuperação Neurológica da ABAE, em reunião 
realizada em 24/10/2000, que o homologou, por unanimidade dos votos dos 
seus membros, para denominação daquela unidade de ensino. 

Pessoa querida por todos, prestou relevantes serviços à comunidade entre 
os quais, podemos citar a criação do Serviço de Obras Sociais de Barbacena. 
Por tal motivo, a população do município se orgulha de ter desfrutado de sua 
convivência. 

Nada mais justo, portanto, que emprestar o seu nome à referida escola 
estadual 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1594/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.614/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n• 200/01, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que 
objetiva dar a denominação de Nossa Senhora do Carmo à Escola Estadual 
do Povoado de Taquaral, no Município de Guanhães. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos 
do art. 102, VI, c/c o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O nome Nossa Senhora do Carmo foi indicado pelo colegiado da Escola 

Estadual do Povoado de Taquaral, em reunião realizada em 13/6/2000, e 
aceito por unanimidade. 

A escolha do nome prevaleceu por ser a mencionada santa a padroeira do 
município. Nada mais justo que homenageá-la, emprestando seu nome à 
escola estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.614/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.689 a 1.696/2001 - Requerimentos n°s 
2.474 a 2.477/2001 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), Gil 
Pereira, Bené Guedes e Marcelo Gonçalves e outros - Proposição Não 
Recebida: Requerimento do Deputado Doutor Viana - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Mauri Torres (2) e 
Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo 
Rezende, Sargento Rodrigues, Dinis Pinheiro e Doutor Viana - 2• Parte 
(Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições- Decisão da Presidência -
Decisão da Presidência - Questão de Ordem - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Gil Pereira; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Bené Guedes; aprovação - 2• 
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 899/2000; aprovação com a Emenda n° 1 -Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei no 1.250/2000; discursos dos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e João Leite; chamada para verificação de quórum; existência de 
número regimental para votação; requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 1.327/2000; discursos dos Deputados João Leite, Sebastião Costa, 
Miguel Martini, Paulo Piau e João Batista de Oliveira; questão de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado João Leite; 
aprovação do requerimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.487/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 • 
turno, do Projeto de Resolução n• 1.538/2001; aprovação - 38 Parte: Leitura 
de Comunicações- Encerramento -Ordem do Dia. 

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

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús -Agostinho Silveira - Aflton Vilela -Alberto Bejani -Alencar da Silveira 
Júnior- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüínio- lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -João Leite -João Paulo 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu -Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2•-secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Bené Guedes, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo o envio de 

cópia do Requerimento n• 2.216/2001, da Comissão de Direitos Humanos. 
Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, apresentando, em 

atenção ao Requerimento n• 2.335/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
esclarecimentos sobre os critérios adotados para o desligamento de pontos 
de iluminação pública, em razão do racionamento de energia. 

Do Sr. Pedro Magalhães Bifano, Presidente da Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, encaminhando parecer jurídico 
contrário ao propósito do Projeto de Lei n• 1.554/2001 (reversão ao Município 
de Barroso de terreno onde essa Companhia implantou distrito industrial). (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.554/2001.) 

Do Sr. Edmundo Antônio Matarazzo, Superintendente de Universalização 
da Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL -, encaminhando, em 
atenção a requerimentos da Comissão de Administração Pública, 
informações sobre a instalação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 
- destinado ao uso do público em geral em localidades do Norte e do Centro 
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do Estado e no vale do Jequitinhonha. 

Dos Srs. Eduardo Cotrim Heringer, Presidente do Núcleo Regional da 
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA - em Manhuaçu; José 
Vicente Furtado e Alcemar Pedro de Faria, Presidentes dos Sindicatos Rurais 
de Manhumirim e Alto Jequitibá, respectivamente; e Ruy Gripp, Vice-
Presidente do Núcleo Regional da SMEA em Alto Jequitibá, sugerindo a 
criação de CEASAs regionais como forma de orientar, incentivar e selecionar 
a produção de hortigranjeiros e promover sua comercialização. (-A Comissão 
de Política Agropecuária.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.68912001 

Altera dispositivos da Lei n° 13.961, de 271712001, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 16° da Lei n° 13.961, de 271712001, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16 - Ao ocupante de cargo efetivo do magistério, em exercício no 

órgão central da Secretaria de Estado da Educação ou nas 
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência no 
Quadro do Magistério com lotação em caráter excepcional, até completar o 
tempo necessário para sua aposentadoria.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A presente proposição visa a estender a faculdade prevista no 

art. 16 da Lei n° 13.961 a todos os servidores em exercício no órgão central 
da Secretaria da Educação e nas Superintendências Regionais de Ensino, e 
não apenas àqueles ocupantes de cargos comissionados, com vistas a 
permitir que servidores competentes oriundos do Quadro do Magistério 
possam permanecer prestando seus serviços, assegurando-lhes o direito de 
optar pela permanência no quadro de origem, mas podendo desempenhar as 
funções que vêm exercendo até agora, até cumprirem o tempo necessário à 
sua aposentadoria, quando, então, terão que optar entre retornar à escola ou 
aposentar-se . 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

~----------------~------------_J 
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PROJETO DE LEI W 1.690/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Boa 
Viagem, com sede no Município de ltapecerica. 

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

Bairro Boa Viagem, com sede no Município de ltapecerica. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Boa Viagem tem por 

finalidade a prestação de assistência social por meio da oferta de serviço de 
creche em horário integral, distribuição de cestas básicas e medicamentos e 
desenvolvimento de projetos de geração de renda, ações voltadas para o 
esporte e o lazer, cursos de alfabetização e profissionalização para 
adolescentes e adultos, assistência à saúde de idosos e deficientes ffsicos. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.691/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Natal Justino da 

Costa, com sede no Município de Unaí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Natal 

Justino da Costa, com sede no Município de Unar. 
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 junho de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação Beneficente Natal Justino da Costa tem como 

finalidade promover o amparo social e material da comunidade carente por 
meio da criação e manutenção de refeitório, creches, albergue noturno, 
lactário, hortas comunitárias, casa para crianças abandonadas, asilo para 
idosos e inválidos, escolas, inclusive de artesanato, e outras obras de 
assistência e educação; divulgar a cultura e o esporte em escolas e feiras de 
artesanato; promover campeonatos esportivos; difundir a instrução e 
combater os vícios; proteger a saúde da família por meio da oferta de 
atendimento ambulatorial gratuito e aviamento de receitas por profissionais 
competentes, atendimento odontológico e orientação psicológica; distribuir 
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enxovais para recém-nascidos e prestar orientação pedagógica; combater 
a fome e a pobreza, com distribuição de cestas básicas e roupas; proteger o 
meio-ambiente por meio da promoção de passeios ecológicos, palestras de 
conscientização e outras atividades. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.692/2001 
Declara de utilidade pública a Escola Associada Concluir, com sede no 

Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola Associada Concluir, 

com sede no Municipio de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2001. 
Cabo Morais 
Justificação: A Escola Associada Concluir é uma entidade sem fins 

lucrativos que tem como objetivo principal a prestação de serviços 
educacionais gratuitos, beneficiando à população de baixa renda do 
Municipio de Lavras. 

Assim, por está levando ensino gratuito aos menos favorecidos, por justiça, 
este projeto de lei deve ser aprovado. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.693/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Excepcional de 

Nova Lima- FAENOL. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 

Excepcional de Nova Lima- FAENOL, com sede no Municipio de Nova Lima. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: A Fundação de Assistência ao Excepcional de Nova Lima -

FAENOL -, com sede na cidade de Nova Lima, em funcionamento desde 
5/8/83, é uma fundação beneficente e sem fins lucrativos. Atua no campo 
social com vários programas de atendimento que visam assegurar o bem-
estar dos excepcionais no município. 
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O trabalho da fundação tem com objetivo estimular o portador de 

deficiência a desenvolver suas potencialidade e a melhorar sua qualidade de 
vida, procurando integrá-lo na comunidade. 

Como a entidade atende aos requisitos legais para a declaração de sua 
utilidade pública e pelos relevantes serviços prestados à comunidade, 
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 1.694/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçõnica Coluna do Rio Paranaiba, 

com sede no Município de Rio Paranaíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Coluna do Rio 

Paranaíba, com sede no Municipio de Rio Paranaíba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2001. 
Wanderley A vila 
Justificação: A Loja Maçõnica Coluna do Rio Paranaíba foi fundada em 

6/3/90, e seus membros têm como objetivo o exercício das ações maçõnica, 
social, filantrópica e educativa. 

Pelo que se depreende da documentação anexa ao projeto, a entidade está 
· apta a receber o titulo estadual de utilidade pública, diploma que ampliará 

sua capacidade de exercer seu trabalho benemérito. 
- 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° 1.695/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança, Paz e Liberdade 

n• 2763, com sede no Municipio de Abre-Campo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança, 

Paz e Liberdade n• 2763, com sede no Município Abre-Campo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Wanderley A vila 
Justificação: A Loja Maçônica Esperança, Paz e Liberdade n• 2763, 

fundada em 19/9/93, tem como objetivo a prática desinteressada da 
beneficência e o incentivo á instrução e à cultura. 
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A documentação apresentada comprova que a entidade está apta a ser 

reconhecida como de utilidade pública estadual, titulo que lhe ampliará as 
chances de ter o Estado como parceiro em seu trabalho benemérito. 

- 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° 1.696/2001 
Prolbe a utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, 

para fins que não sejam diretamente relacionados com a prática dos 
esportes, para os quais foi projetado e construído. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica vedada a utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto 

para fins que não sejam diretamente relacionados com a prática dos 
esportes, para os quais foi projetado e construído. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Geraldo Rezende 
Justificação: As razões pelas quais se propõe a proibição mencionada 

apóiam-se nos freqüentes impedimentos que o Estádio Governador 
Magalhães Pinto vem sofrendo, de servir de palco maior para eventos 
esportivos, principalmente os relacionados ao futebol. 

O estádio, carinhosamente apelidado de Mineirão, foi inaugurado em 1965, 
ocupando a posição de 2° maior estádio coberto do mundo, com capacidade 
para 130 mil pessoas. Tal empreendimento contribuiu sobremaneira para 
elevar o futebol mineiro a lugar de destaque nos cenários nacional e 
internacional, dotando o público admirador de futebol de espaço adequado 
para a apreciação dos grandes espetáculos de esporte profissional. 

Infelizmente, não raras vezes, verificamos a utilização do Mineirão para a 
realização de eventos em franco desvio de sua utilidade e função, 
desconhecendo sua verdadeira e intrínseca vocação. 

Não somos contra a realização de tais eventos. Na verdade, somos 
verdadeiros incentivadores de movimentos que expressem a cultura popular, 
mas quando realizados em lugares que não sofram alterações e danos em 
sua constituição básica. 

A montagem de palcos, equipamentos de som e iluminação, a cobertura do 
gramado por tablados, além do pisoteio freqüente, são procedimentos 
nocivos ao gramado, que, pela magnitude e importância do local onde está 
instalado, deveria ser um constante e respeitado tapete verde. 

Clubes como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o América merecem ter o 
templo do futebol à sua disposição, a tempo e a hora, sem dependerem de 
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confirmações de datas e condições do gramado, entre outros fatores. 

Pelas razões expostas, solicitamos aos nobres pares a aprovação da 
proposição apresentada. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.474/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Município de lpuiúna pela realização 
da 1" Festa Estadual da Batata. 

N" 2.475/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Campestre pelo seu 
90" aniversàrio. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N" 2.476/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Primeira Igreja Batista em Ouro 
Fino. 

N" 2.477/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Loteria Mineira por seus 78 anos. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja instalada uma comissão 
permanente, denominada Comissão de Legislação Participativa. 

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja apreciada pela Mesa a minuta 
de projeto de resolução que apresenta. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gil 
Pereira, Bené Guedes e Marcelo Gonçalves e outros. 

Proposição Não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Doutor Viana solicitando seja consignado nos anais da Casa 
voto de congratulações com a Associação dos Professores Públicos de 
Minas Gerais - APPMG - pela comemoração de seus 70 anos de fundação. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva.) 

_Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo 

Ribeiro Silva (2}, Mauri Torres (2) e Carlos Pimenta. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o futebol 

brasileiro vive crise nunca antes vista. Os dias de glória e alegria deram lugar 
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a verdadeira avalanche de denúncias, acusações e impunidades que, 
sem um objetivo claro e bem definido, servem mesmo é para desestruturar e 
desequilibrar as pessoas e instituições que lutam, com seriedade e 
dignidade, pela sobrevivência do esporte, que é, indiscutivelmente, a paixão 
nacional. 

Mérito a quem luta arduamente pela preservação da ordem e pelo correto 
funcionamento da máquina que movimenta o futebol brasileiro. E por falar na 
máquina que movimenta o castigado futebol brasileiro, tenho que lembrar aos 
ilustres Deputados que uma máquina se resume num conjunto de 
componentes que devem funcionar em perfeita sincronia, sob pena de 
apresentar pane em caso de falha ou defeito em suas peças e sistemas. 

Um estádio é uma peça ou, mais amplamente considerando, é um sistema, 
composto de partes que devem estar freqüentemente aptas a desempenhar 
suas funções. Se os banheiros não funcionam, se a iluminação é deficiente, 
se o estacionamento é inseguro ou se o gramado não é mais verde e nos faz 
pensar que o futebol é de praia, algo anda errado, a máquina está com 
defeito. 

Se a máquina foi desenvolvida para fabricar, por exemplo, balões de 
borracha, de nada adianta querermos que essa mesma máquina passe a 
fabricar copos plásticos. Poderlamos adaptá-la, transformá-la, reprojetá-la, 
mas corremos o risco de não fabricar, com competência, os copos plásticos 
e, pior ainda, de não mais conseguirmos fazer os balões de borracha, que 
eram a razão da existência da máquina. 

É isso que ocorre com o Estádio Governador Magalhães Pinto. Foi 
projetado para abrigar os maravilhosos espetáculos da bola. Foi criado para 
compor, inclusive como cartão postal, a paisagem e a beleza do futebol 
mineiro. Mas, infelizmente, vem sendo utilizado para outros fins, que 
comprometem, enormemente, sua vocação básica e primordial, prejudicando, 
sensivelmente, seu desempenho enquanto templo do futebol. 

Não quero, com a proposição apresentada, impedir a realização de eventos 
que expressem a cultura popular, mas quero, certamente, que seja 
transferida a realização de tais eventos para lugar adequado e que comporte, 
sem prejufzo á sua estrutura, a montagem de palcos, de sistemas de som e 
iluminação, de tablados e o trânsito intenso e ininterrupto de pessoas e 
equipamentos. 

O Mineirão é do futebol, e o futebol é do Mineirão. 
Campo de futebol foi feito para jogar futebol, assim como o autódromo foi 

feito para corrida de automóveis. Cada coisa ocupando o seu devido lugar é 
princípio básico da organização em qualquer segmento que abordemos. 

O verdadeiro palco de gloriosos dias dos clubes mineiros corre o risco de 
tornar-se inviável por pura perda de foco de sua função primordial. Em tempo 
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Aproveito a oportunidade para sugerir aos responsáveis pela definição dos 
estádios, onde serão disputados os jogos do campeonato brasileiro em Minas 
Gerais, que utilizem o bem cuidado e exemplar Estádio João Havelange, 
localizado em Uberlãndia, que se encontra em perfeitas condições de 
receber, para belos espetáculos, equipes de renome, demonstrando respeito 
aos atletas e, principalmente, ao público interessado. 

Em função das palavras que proferi, ocupando, mais uma vez, esta tribuna, 
peço aos ilustres Deputados e Deputadas que atentem para a proposição de 
lei que protocolei hoje nesta Casa Legislativa. 

O Deputado Geraldo Rezende - (- Lê:) 
- Projeto de Lei n• 1.696/2001, lido pelo Deputado Geraldo Rezende, foi 

publicado na edição do dia 23/8/2001. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas 

Gerais está sofrendo prejuízo na divulgação de seu nome como Estado 
. Federado da Confederação Brasileira, com relação á não-realização dos 

jogos no Mineirão, por absoluta irresponsabilidade de quem administra o 
Mineirão, promovendo lá cultos religiosos, apresentação de bandas de "rock", 
demonstrações de "rock", acabando com o gramado do Mineirão. 

Já estamos na sétima rodada do campeonato brasileiro, e os outros 
Estados, até Santa Catarina, fazem chacota com relação ao não-uso do 
Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Dizem eles: "Isso é um absurdo. O 
Estádio Magalhães Pinto, afinal de contas, é do futebol e para o esporte ou é 
um templo religioso ou um palco para 'shows' de 'rock', de moda caipira ou 
outros 'shows' que lá têm acontecido?". O fato de o Mineirão não estar sendo 
usado está sendo motivo de chacota, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas. E Deus sabe quando ele poderá ser utilizado para o futebol, 
porque a grama acabou. O sistema de drenagem do estádio está 
absolutamente destruido, por causa do pisoteio. E ninguém toma 
providências, ninguém fala nada. Como disse, não sou contra o show de 
"rock", mas por que não fazê-lo na Praça da Estação, que é um bom local? 
Não sou contra os cultos religiosos. Por que não fazê-los na Praça do Papa 
ou na Praça da Estação? Existem palcos para isso. 

Por que danificar uma jóia do esporte brasileiro, que é o Estádio Magalhães 
Pinto? 

Digo ao povo mineiro que, na nossa modesta opinião, e conheço 
basicamente todos os estádios do Brasil, o Mineirão é o estádio mais bonito, 
mais-bem construído e bem-projetado que há na América do Sul. Portanto, é 
preciso dar-lhe a destinação para a qual foi construído. Vamos praticar o 
esporte, o futebol, e usar a pista para os esportes para o qual foi construído. 
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Peço apoio para o projeto de lei que apresento, para que possamos dar 

um basta, botar um fim nisso, para que, lá fora, os outros Estados, nossos 
coirmãos confederados, não venham depois criticar Minas Gerais por não 
contribuir com o aperfeiçoamento do futebol, e contribuir, sim, para jogar o 
futebol na lama. Muito obrigado. 

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

Deputadas e público que nos assiste pela 1V Assembléia, gostaria de, 
infelizmente, anunciar, mais uma vez, outro episódio que aconteceu com o 
sistema carcerário no nosso Estado. No dia 19 de agosto, último domingo, 
por volta das 8 horas da manhã, o Carcereiro Antônio Aparecido da Silva 
Santos e o Detetive Aloisio foram servir o café e depararam com os presos, 
que estavam com um revólver e dispararam cinco tiros contra o carcereiro. 
Antônio foi atingido de raspão na cabeça e foi levado para o Hospital Santa 
Rita. Ele está, graças a Deus, fora de perigo. 

O Detetive Sérgio José dos Santos, que estava chegando para render os 
outros dois policiais, ouviu o barulho que vinha das celas, pegou uma 
escopeta e atirou, na tentativa de dispersar os presos. Os tiros atingiram a 
parede e o vidro de uma janela. Fugiram 17 presos, pulando o muro dos 
fundos da delegacia. Até o momento, apenas dois foram recapturados. 

Segundo o próprio carcereiro, os presos praticamente passaram por cima 
dele durante a fuga e não o mataram porque não quiseram. 

A capacidade dessa delegacia, hoje, é de 24 presos, e ela está com 75. De 
acordo com a Policia Civil, apenas dois policiais trabalham no plantão, 
quando deveria haver, no mfnimo, quatro. Cerca de 60% dos presos já estão 
condenados pela justiça. O imóvel ocupado pela delegacia não foi projetado 
e construído para abrigar esse número de presos. Nunca sofreu refomnas 
para essa adaptação. Portanto, as condições ffsicas dessa delegacia são 
extremamente precárias. 

Segundo o Delegado Dr. Wilson Luiz Dias Gouveia, há um anseio da 
população e dos profissionais que lá trabalham para que a delegacia passe a 
funcionar 24 horas, o que aumentaria o número do efetivo e proporcionaria 
mais segurança á população e aos policiais. Como o expediente é encerrado 
às 18 horas, qualquer ocorrência após esse horário tem que ser feita na 
delegacia de Betim, o que dificulta o trabalho e torna precário o atendimento 
à população. 

Isso dificulta o trabalho não somente da Polícia Civil, mas também da 
Policia Militar, porque, a partir do momento em que essa delegacia encerra 
seu plantão, as viaturas da Polícia Militar que trabalham na região de lbirité 
passam a ter de se deslocar para a seccional de Betim para fazer o 
encerramento das ocorrências. O prejuízo para o erário público, o prejufzo 
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para a área operacional, a piora da qualidade no atendimento das 
ocorrências certamente são superprejudiciais para a questão da segurança 
pública. 

Mas, além da situação do Carcereiro, do policial civil e do Detetive, temos 
uma outra situação, Sr. Presidente. Hoje faz um ano e dois meses que ocupei 
esta tribuna, coincidentemente, para falar do mesmo assunto. Aqui estão, Sr. 
Presidente, as notas taquigráficas do dia 20/6/2000, que falam da fuga de 
presos da delegacia de lbirité. Naquela época ocupei a tribuna e falei que a 
delegacia estava com 70 presos. Hoje está com 75. A época, o Deputado 
Federal Mauro Lopes era Secretário da Segurança Pública. Fizemos a 
denúncia ao Governador e ao Secretário, apresentamos requerimento nas 
Comissões de Administração Pública e de Direitos Humanos e, infelizmente, 
nenhuma medida foi tomada para que se evitasse aquele episódio. Naquela 
oportunidade, o Detetive que tive oportunidade de visitar pessoalmente no 
Hospital de Pronto-Socorro, Detetive Paulo Roberto, havia recebido várias 
coronhadas na cabeça, o que lhe causou traumatismo craniano. 

Já ocupamos a tribuna para denunciar as condições da carceragem da 
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes por três vezes. Acompanhamos a 
Comissão de Direitos Humanos em duas visitas, e nada foi feito para mudar a 
situação daquela delegacia. 

Tivemos a mesma oportunidade de denunciar a superlotação de presos na 
carceragem da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos, e também 
nenhuma providência foi tomada. 

Sr. Presidente, o Presidente da República quer impor restrições severas 
aos servidores da segurança pública, falando até em demissão sumária. Mas 
eu pergunto: o que é feito para mudar esse quadro? São colocados dois 
policiais, um Carcereiro e um Detetive para tomar conta de 75 presos. Há um 
ano e dois meses, quando ocupei esta mesma tribuna para falar da mesma 
fuga de presos que ocorreu na delegacia de lbirité, havia ali 70 presos que 
fugiram e acabaram cometendo lesões corporais contra o único Detetive que 
se encontrava de plantão, o Detetive Paulo Roberto. Agora voltamos a 
ocupar esta tribuna para denunciar a insegurança em que vive a população 
de lbirité. Mas, antes de a população sentir-se insegura, temos a insegurança 
do policial civil, que lá se encontra tomando conta de um barril de pólvora. 

Esse barril de pólvora tornou a entrar em combustão no dia 19/8/2001, e a 
vitima foi o Carcereiro Antônio Aparecido da Silva Santos, dez anos e meio 
de policia, dois filhos menores de idade, lotado na Delegacia de lbirité. 
Graças a Deus, não tivemos um desfecho pior, pois, apesar do atentado 
contra a integridade fisica do Carcereiro, ele passa bem. Poderiamos ter 
mais um policial vitima do descaso completo que paira nas delegacias e 
penitenciárias de todo o Estado. Apelamos ao Governador Itamar Franco, ao 
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Secretário da Segurança Pública, Márcio Domingues, e à Secretária de 
Justiça, Ângela Pace, para que tomem providências, pois o espaço dos 
presos nas celas das penitenciárias é desumano. Na Delegacia de Furtos e 
Roubos, na Delegacia de Tóxicos, temos cerca de 30 a 40cm2 para cada 
preso. Poderfamos evitar que policiais civis e militares perdessem suas vidas 
no confronto com marginais. Poderíamos evitar que a população fosse 
novamente saqueada, vitima desses presos que acabam fugindo. Eles 
deveriam ser enviados às penitenciárias estaduais, pois já existe a previsão 
legal, no Código de Processo Penai, dizendo que o preso, ao ser condenado, 
deve ser enviado à penitenciária estadual. Infelizmente, isso não acontece. 

Ocupamos novamente a tribuna desta Casa para solicitar os esforços do 
Governador na solução desse grave problema. Esperamos que o Dr. Itamar 
Franco, juntamente com a Secretária de Justiça Secretária Ângela Pace, 
discuta a situação carcerária do nosso Estado, retirando os presos da Divisão 
de Tóxicos, da delegacia de lbirité, da Delegacia de Furtos e Roubos. Que os 
presos já condenados 1>ela justiça sejam enviados à penitenciária estadual, 
onde uma cela de 6m2 pode ser dividida por dois presos, o que é mais 
humano. 

Várias emissoras de rádio e televisão, assim como a imprensa, 
compareceram à Divisão de Tóxicos nas três vezes em que lá estivemos. 
Constataram tudo o que estou falando. No dia 20/6/2000, denunciamos que 
lbirité tinha 70 presos, e hoje volto para dizer que lá existem 75 presos, e a 
situação não mudou. Faz-se necessária uma medida concreta que venha a 
solucionar essa situação, a fim de darmos segurança àqueles policiais de 
plantão, não em delegacias, mas num "barril de pólvora". A delegacia de 
lbirité, apesar de nossas denúncias, não foi reformada nem ampliada, e o 
efetivo de policiais não aumentou. Necessitamos da vontade política, e é 
óbvio que a iniciativa deve partir do Poder Executivo, do Governador Itamar 
Franco. 

Tramitou nesta Casa um projeto de lei que tratava do seguro de vida dos 
policiais. Apresentamos emenda elevando o valor, a qual não foi acatada 
pelos nobres pares. Certamente, o Governo já poderia ter enviado o projeto 
de forma que amparasse melhor a família desses policiais que continuam 
morrendo nas mãos de bandidos, ficando paralfticos, inviabilizando toda uma 
carreira policial. Por outro lado, temos a população clamando por segurança 
pública. Está em andamento o seqüestro da Daniela, gerente de Banco. A 
familia está sofrendo muito, mas, enquanto tivermos esse sistema carcerário, 
delegacias superlotadas e omissão por parte do Estado, certamente a coisa 
não vai melhorar, não vai funcionar . 

Faço um apelo ao Governador Itamar Franco para que não deixe que 
policiais sejam vitimas de rebelião de presos, que a população passe por 
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momentos difíceis, porque, quando o preso foge de uma delegacia, está 
desesperado e não sabe o que faz. A população fica á mercê dessa 
insegurança. É necessário rever a situação e dividir as celas do sistema 
penitenciário estadual para que a população possa ter um pouco mais de 
tranqüilidade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, telespectdores, foi muito oportuno o pronunciamento 
do Deputado Sargento Rodrigues, quando externou a sua profunda 
preocupação com a Delegacia Municipal de lbirité. Mas vou além, 
complementando o seu discurso. Estou profundamente preocupado e aflito 
com a qualidade de vida do povo ibiritense. É notório que o Pais está repleto 
de violência. A criminalidade está muito alta e temos seqüestros por todas as 
partes. Mas, na segunda-feira, mais uma vez, para nossa tristeza, lbirité 
ocupou, com muito destaque, as principais páginas dos jornais "O Tempo" e 
"Estado de Minas". lbirité tem 140 mil habitantes e é a segunda cidade mais 
pobre do Estado, repleta de vilas, de favelas. Quero falar com muita 
tranqüilidade para o Comandante da Policia Militar, para o Secretário da 
Segurança Pública, Dr. Márcio, e para o Secretário Adjunto, Dr. Morais, que 
estão sem vontade política, apáticos e inertes e não conhecem a situação 
aflita do povo de lbirité. 

Por mais de mil vezes, já reivindiquei isso ao Comandante da PM e estive 
com o Secretário Márcio Domingos e com o Secretário Adjunto, mas não 
reagem, não têm sangue nem vontade de trabalhar, não querem servir a 
Minas nem dar exemplo à nossa sociedade. 

O Governador Itamar Franco cumpriu seu dever, comprando inúmeras 
viaturas. Dentro de suas limitadas condições, reestruturou o nosso Estado, 
procurando dar maior autonomia à Secretaria da Segurança Pública. 
Entretanto, precisa de assessoria competente, qualificada e honrada, que 
não fique simplesmente tomando água gelada e café, no conforto de suas 
salas com ar condicionado, sem conhecer de perto a realidade e sem ter a 
vontade de estender a mão, para que Minas seja mais fraterna e solidária, 
sem violência nem essas injustiças que machucam a população, 
principalmente a de lbirité. 

O Secretário Morais, ontem, teve a petulância de me dizer, ao lado do 
Prefeito de lbirité, que os pollticos não deixam a Secretaria trabalhar. A que 
ponto chega a conduta desse Secretário Adjunto, pessoa de quem tinha o 
mais elevado conceito. Esse pronunciamento causou-me estranheza, como, 
há muito tempo, também me causou estranheza a falta de garra e 
capacidade administrativa do Secretário Márcio Domingos. Desafio 
publicamente o Dr. Márcio, esse Comandante e o Dr. Morais a ir a lbirité, a 
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fim de visitar a região metropolitana, pois, pelo que podemos ver, não 
conhecem a sua realidade ou são incapazes de implementar normas que 
visem, dentro das condições limitadas do Estado, a amenizar esse problema 
crucial do municfpio. 

Estou sempre citando exemplos, mas o Secretário e o Comandante 
insistem em continuar de braços cruzados, ao ar condicionado, esperando 
por um milagre. Enquanto isso, a sociedade reclama por medidas rápidas e 
eficientes. O fato de o Brasil estar passando por momentos de dificuldade 
não justifica que o Secretário, o Dr. Morais e o Comandante fiquem em seus 
gabinetes luxuosos, sem nada fazer. Têm que ser criativos e inteligentes, 
pois ali estão para ajudar o Governador Itamar Franco a proporcionar 
segurança no mínimo razoável para lbiritê, a região metropolitana e o Estado. 

Já pedi ao Comandante-Geral, ao Secretário de Segurança e ao Dr. Morais 
que me mostrassem o demonstrativo dos efetivos da PM em lbirité, 
Vespasiano, Ribeirão das Neves e Betim. Desafiei-os a me apresentar o 
número dos efetivos, mas talvez não tenham conhecimento da estrutura das 
Policias Militar e Civil nesses municfpios. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo 
excelente discurso proferido sobre tema que representa um problema para o 
Estado e para o Brasil, embora nosso Estado sofra mais com essa questão. · 
Hoje, no Jornal da Globo, ao meio dia, foi veiculada noticia sobre a minha 
cidade de Uberlãndia, com estatrsticas fantásticas. Neste ano, houve, até 
agora, cerca de 2.600 assaltos, média de 14 assaltos por dia. Não há 
contingente da PM de acordo com a sua população, pois possui 513 mil 
habitantes e dois batalhões da PM, o 32° e o 17°. Levamos o 32° Batalhão 
para lá, mas foi dividido, juntamente com o que já existia, sem que fosse 
aumentado o seu contingente. Há cerca de 1.030 policiais na cidade, quando 
precisava de, no mfnimo, 2.200. 

Com relação á Policia Civil, não digo mais nada, porque, quando o Dr. 
Mauro Lopes era Secretário, nos prometeu aumentar o contingente em 120 
homens, mas não mandou nenhum, e faz tempo que já não ocupa essa 
Pasta. Estou demonstrando a ineficiência e o desinteresse do Governo no 
que diz respeito á segurança pública do Estado. Estou falando apenas sobre 
o problema de Uberlãndia, o qual faz parte do meu dia-a-dia. Uberaba, 
Araguari, Tupaciguara, Prata e ltuiutaba, que fazem parte do Triângulo, não 
contam com assistência relativa á segurança pública, tanto na área da Policia 
Civil, quanto na da PM. Isso é uma vergonha. O povo paga por esse serviço 
em seu imposto, mas não pode usufruir dele. Muito obrigado . 

O Deputado Dinis Pinheiro• - Realmente, isso é uma vergonha. O 
Secretário da Segurança Pública e o Comandante da PM deveriam prestar 
colaboração, apresentando subsfdios, informações e idéias ao Governador 
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Itamar Franco, a fim de amenizarem esse problema. 

Sr. Comandante, Sr. Secretário da Segurança e Sr. Secretário Adjunto, 
talvez não estejam a par da situação de lbirité. Quem sabe, por incapacidade 
administrativa, não têm, em mãos, os verdadeiros dados sobre lbirité e sobre 
outras cidades. Prestem atenção. lbirité é um festival de números. Essa 
cidade possui o maior índice de criminalidade e de delinqüência infanto-
juvenil, o segundo maior índice de pobreza do Estado, o menor índice de 
policial por habitante e de crimes desvendados. 

Exemplificarei, com muita cfareza e com transparência, a falta de gerência, 
de comando, de responsabilidade e de sensibilidade do Secretário da 
Segurança Pública e do Comandante. Brumadinho, cidade onde tenho o 
prazer de ser majoritário, lutando pela qualidade do seu povo, possui 25.000 
habitantes. Nessa cidade, há 15 policiais civis. Deveria haver 20 ou 30. lbirité, 
que é a 11" maior cidade do Estado, com 140 mil habitantes, possui 13. 
Vespasiano, que tem a metade da população de lbirité, possui 36. Por meio 
desses números, com muita tranqüilidade, afirmo que se trata de atestado de 
incompetência do Sr. Secretário e do Comandante. 

Apelei, pedi, reivindiquei ao Sr. Secretário e ao Comandante que fizessem 
distribuição, no mínimo, razoável, mas respondiam: "Não, Deputado, temos 
de esperar concurso público. Temos de esperar recurso, dinheiro". Enquanto 
isso, as crianças de lbirité não podem ir à escola, a criminalidade na cidade 
aumenta, lbirité passa a ser noticia constante nos jornais "O Tempo" e 
"Estado de Minas", pela fragilidade, pela falta de comando desse Secretário e 
do Comandante. 

Aliás, na Secretaria da Segurança fico observando alguns assessores, 
como o Dr. Jaci, o Dr. Fidelcino, o Dr. Inácio, sensíveis, atenciosos, mas com 
suas limitadas prerrogativas, tentando, de todas as formas, dar vazão aos 
nossos pedidos. Mas, lamentavelmente, o Secretário da Segurança, que 
deveria dar o exemplo, que deveria ajudar o Governador Itamar Franco, não 
consegue desempenhar com capacidade, com determinação e inteligência as 
atribuições que lhe são concernentes, de Secretário da Segurança. 

Então, é com muita tristeza que venho fazer este pronunciamento, esta 
crítica. Com tristeza, com o coração angustiado pela falta de sensibilidade, de 
coragem, de garra, de aptidão, de inteligência, de sabedoria e de criatividade 
desse Secretário Adjunto da Segurança, desse Dr. Morais, que teve a 
petulância de falar que os políticos atrapalham. Logo ele, Secretário Adjunto, 
nomeado pelo Governador Itamar Franco. Talvez o Secretário da Segurança 
também não tenha conhecimento: apesar de ser a segunda cidade mais 
pobre do Estado, a Prefeitura de lbirité contribui mensalmente com quase 
R$10.000,00 para a segurança de lbirité e do Estado. 

Para esclarecer também ao Comandante, que talvez não tenha tido 
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oportunidade ou tempo de estudar a situação da segurança do Estado, 
mais propriamente do Município de lbirité, lá a classe politica, o Prefeito, 
cumpre o seu dever, contribui com R$3.000,00 por mês, à Policia Militar. 

Deixo registrada, em primeiro lugar, essa falta de comando, de gerência, de 
aptidão, de capacidade administrativa. Gostaria que o Dr. Morais, o Sr. 
Secretário da Segurança Pública e o Comandante viessem participar de um 
debate na Comissão. Faço um desafio: que venham apresentar os números, 
mostrar o que estão fazendo para a vida, para a segurança do povo 
ibiritense. Fica aqui este nosso desafio, em nome de uma lbirité melhor, 
Minas mais fraterna e mais justa, pois é isso que queremos, é isso que o 
Governador Itamar Franco pleiteia e é para isso que tanto luta. 

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

Deputadas, pessoal da galeria, telespectadores da 1V Assembléia, meus 
senhores, minhas senhoras, nestes últimos 12 meses já ocupei esta tribuna 
várias vezes. 

Não gostaria de voltar à tribuna desta Casa para falar do mesmo assunto, 
mas, infelizmente, torna-se necessário voltar para relatar algumas situações, 
pois não podemos ficar calados. Estou me referindo às estradas do nosso 
Estado. Como vamos todos os fins de semana à nossa região, pudemos ver 
um trecho da BR-040. Sabemos que está em péssimo estado de 
conservação ao longo de quase toda sua extensão. Essa estrada une 
diversas partes do País à Capital. Pudemos observar, mais precisamente do 
trevo de Curvelo, no entroncamento com a BR-135, até a cidade de 
Felixlãndia, como a situação está. Quase 80km estão em péssimas 
condições. Pode ser considerada uma estrada criminosa. Vemos, 
constantemente, vários carros parados e danificados porque não tiveram 
como desviar de todos os buracos. De um ou outro, é possível, mas são 
muitos. Aqueles que não conhecem o trecho caem nos buracos, danificam 
seus veículos e até se machucam. 

No final do ano passado procurei, com outros colegas da Assembléia, o 
Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, quando, entre tantas cobranças de 
outras estradas de Minas Gerais, levamos também a reivindicação dessas 
duas BRs. Isso foi feito por uma comissão de Deputados, principalmente do 
Norte de Minas. Pois bem, todas as promessas nos foram feitas. Voltamos, 
como sempre, cheios de esperança, mas, no início deste ano, o Ministro dos 
Transportes, atendendo a convite daquela comissão, de alguns Deputados 
Federais, comandados pelo Deputado Eliseu Resende, veio a Minas Gerais. 
Temos aqui, nesta revista, a visita do Ministro dos Transportes a Minas 
Gerais para ver o estado da BR-040 e da BR-135. Ao percorrê-las, põde 
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constatar o fato. Veio pessoalmente transitar na BR-040, de Três Marias 
ao trevo de Curvelo. Ali entrou na BR-135, quando foi a Curvelo. Diante de 
todos, garantiu-nos que liberaria R$100.000.000,00 para o recapeamento dos 
dois trechos: na BR-040, do trevão até Três Marias, e na BR-135, do trevão 
de Curvelo a Buenópolis. Mas também disse que, até aquele momento, 
haviam sido liberados apenas R$100.000.000,00 do orçamento da União 
para o DNER, para o Ministério dos Transportes em Minas Gerais, mas que 
ainda existiam quase R$600.000.000,00 para este ano, que liberaria o 
dinheiro para o recapeamento, porque a estrada acabou. 

Com o tráfego vindo da BR-116 - por dentro são economizados 200km -, 
acabou a BR-135. Ele, em companhia do Diretor-Geral do DNER, à época, 
Genésio Bernardino, e também com o Dr. José Hélcio Montese, percorreram 
tudo. Mas como as promessas não estão sendo cumpridas, os acidentes 
estão acontecendo. As vidas das pessoas que utilizam a BR-040 e a BR-135 
correm perigo todos os dias. Não estamos vendo solução. Até quando 
ficaremos esperando acontecer algum acidente mais sério para que o 
Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, se sensibilize e 
passe das promessas à concretização desse trabalho, que é extremamente 
necessário? Vamos esperar as chuvas? Queremos que cheguem o mais 
rápido possível, porque precisamos delas. Mas ao chegarem e atingirem as 
estradas nessa atual situação irão piorar sensivelmente as condições de 
tráfego, e não teremos condições de consertá-las. Por isso, volto a esta 
tribuna para fazer nova solicitação ao Sr. Ministro e aos Deputados Federais 
do nosso Estado, para que se empenhem na liberação urgente desses 
recursos, diante do enorme risco de vida que corremos nessas estradas. 

A minha segunda colocação diz respeito ao FUNTRANS, que, como é um 
fundo estadual, depende dos recursos do Estado. As nossas estradas, 
principalmente as do Sul de Minas, consideradas prioridade por causa das 
fortes chuvas que caíram na região no início de 1999, até agora, após dois 
anos, não tiveram solução. Pedimos encarecidamente ao Secretário da 
Fazenda que se sensibilize e libere os recursos do FUNTRANS. Assim, o 
DER poderá iniciar o conserto, os melhoramentos das rodovias, 
principalmente as do Sul de Minas, que já eram obras emergenciais. 

Em terceiro e último lugar, gostaria de tecer considerações com relação ao 
apagão, a respeito do que estamos ouvindo várias denúncias. Muitas casas e 
estabelecimentos industriais estão tendo a energia desligada, numa atitude 
covarde e até inconstitucional, já que é obrigação do Governo Federal e dos 
governantes ter previsões e fazer planejamento para que não ocorra falta de 
energia elétrica. 

Não sei como se busca o desenvolvimento de alguma cidade, algum 
Estado ou País se não houver, como prioridade, o asfaltamento de rodovias e 
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a energia elétrica para amparar indústrias e ter desenvolvimento. 

Fico a imaginar quem trabalha, dá emprego, traz ICMS, gera IPI, agora ter 
que reduzir tudo e, se não cumprir as metas determinadas pela 
incompetência dos governantes, ter sua energia cortada e sua empresa 
paralisada. Isso é extremamente grave, mas imputo essa responsabilidade 
única e exclusivamente aos nossos governantes. 

Dessa maneira, quero mostrar a minha indignação por essa situação e por 
não poder, em hipótese alguma, embora ache que devamos todos buscar 
economizar em função do momento difícil por que passamos, aprovar uma 
situação especial para o empresário, o industrial, a pessoa que tem sua 
pequena empresa, que está buscando sua sobrevivência e dando emprego, 
que, por não ter atingido sua meta por alguns quilowatts, terá sua empresa 
desligada e um prejuizo enorme em decorrência da incompetência e da falta 
de previsão dos governantes, que deixaram o nosso Pais chegar a essa 
situação caótica. 

Enfim, para reflexão, deixo essas três situações. Ao Governo do Estado, 
que é da nossa competência direta, peço que o FUNTRANS, que tem os 
recursos, que não os guarde, que não os deixe parados, que os destine e os 
agilize, principalmente para atender á população do Sul de Minas, que foi 
atingida há dois anos por aquelas chuvas torrenciais, que trouxeram uma· 
situação emergencial e danificaram as estradas de maneira bastante 
acentuada; ao Governo Federal, ao Ministério dos Transportes, peço que 
cumpram a promessa feita pelo Ministro Eliseu Padilha: R$100.000.000,00 
para que o DNER e o DER executem as obras da BR-040 e da BR-135, 
principalmente nos trechos do trevão de Curvelo até Três Marias e do trevão 
de Curvelo a Buenopólis, como estava previsto inicialmente. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa á 2" Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESID~NCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei n• 1.164/2000, do Deputado Carlos 
Pimenta, ao Projeto de Lei n• 1.421/2001, do Governador do Estado, por 
guardarem semelhança e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. 
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A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de 
Lei Complementar n° 39/2001, do Deputado Luiz Menezes, que dispõe sobre 
a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais e do cargo de 
Ouvidor de Saúde da Mulher de Minas Gerais e dá outras providências, 
passe a tramitar como Projeto de Lei n° 1.688/2001, em razão da natureza da 
matéria. Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 21 de agosto de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta- Gostaria de um esclarecimento. Muitas vezes 

tenho notado que na Casa acontece o que aconteceu agora com a 
determinação de V. Exa., ao anexar o nosso projeto ao do Governo do 
Estado. Não quero discutir ao pé da letra as questões do nosso Regimento. 
Só gostaria de alertar que a diferença entre a data da apresentação do nosso 
projeto e a da apresentação do projeto do Governador é de mais de um ano. 
Nós, que temos a incumbência de propor a legislação, de fazer as leis, 
apresentamos um projeto. Esse projeto tem tramitação na Casa, passa pelas 
comissões, é discutido, é objeto de audiências públicas, como foi o nosso 
projeto, cria expectativa. O nosso projeto criou expectativas, e investimos na 
sua elaboração e defesa. E, decorrido mais de um ano, o projeto 
simplesmente é anexado a um projeto do Executivo. Gostaria que V. Exa. e 
os demais componentes da Mesa analisassem o fato com responsabilidade e 
carinho, porque não é justo investirmos num projeto, e, sem mais nem 
menos, por uma determinação, ele ser anexado a um projeto do Executivo 
com a diferença cronológica de um ano. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Carlos Pimenta que 
se dirija à Mesa para que lhe sejam prestados os devidos esclarecimentos. 

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente, Sr. Presidente. Mas fica o 
nosso alerta como um desabafo, porque o que aconteceu comigo acontece 
com os demais Deputados, e temos de tomar providências, pois, caso 
contrário, irá por terra, pelo ralo, a produção legislativa dos Srs. Deputados. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, 

em que solicitam seja instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar, no prazo de 120 dias, os mecanismos de formação do preço do leite 
na indústria e no comércio e investigar indícios de cartelização, haja vista 
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permanente desequilíbrio de preços entre aquele que é pago ao produtor 
e aquele com que o produto é oferecido ao consumidor final, nos 
supermercados. A comissão deverá investigar, também, os movimentos 
freqüentes e quase simultâneos de redução de preços ao produtor por parte 
da indústria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso ~V do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja o Projeto de 
Lei n° 1.120/2000 encaminhado à comissão seguinte à que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl do art. 
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bené Guedes, solicitando 

seja constituída comissão especial para proceder a estudos sobre a formação 
de uma política voltada para o desenvolvimento dos esportes em Minas 
Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

passa à 2• 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° turno, do Projeto de Lei n° 899/2000, do 

Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento 
Florestal e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua 
aprovação. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Política Agropecuária. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 899/2000 com a Emenda 
n° 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.250/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a participar da implantação 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, de que trata a 
Lei Complementar Federal n° 93, de 4/2/98. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que 
apresentou. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização 
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Financeira opinaram por sua aprovação com as Emendas n•s 1 a 3, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Política Agropecuária, que opina pela rejeição da Emenda n• 4 e da 
Subemenda n• 1 à Emenda n• 2 e pela aprovação da Subemenda n• 2 à 
Emenda n' 2. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos solicitando que seja aprovada a Emenda n• 4, que foi rejeitada na 
Comissão de Política Agropecuária. Essa emenda trata de definir a 
localização do Banco da Terra: quem seria o gestor, o responsável. E, nesta 
Casa, os movimentos populares estiveram presentes insistindo com todos os 
Deputados para que o órgão criado pelo Estado de Minas Gerais, o ITER, 
fosse o administrador dessa política, porque ele foi criado com o objetivo de 
fortalecer os processos de assentamento e os programas de 
desenvolvimento na área rural por parte dos assentados. Caso isso não 
ocorra no Banco da Terra, quem tomará conta? A RURALMINAS ou outro 
órgão? É uma situação extremamente importante, porque a RURALMINAS 
não tem essa função de controle, de fomento para o que se propõe neste 
momento. A RURALMINAS tem uma história neste Estado, e suas 
responsabilidades não foram cumpridas na dimensão, na extensão 
necessária para dar consistência à polltica de assentamento e à polltica de 
desenvolvimento dos projetos de assentamento. 

Queria pedir aos parlamentares que votem favoravelmente à emenda, pelo 
entendimento de todos aqueles programas e projetos de assentamento em 
Minas, para que os mecanismos de financiamento se façam pelo ITER, 
porque ele ê que tem a competência e a vocação para garantir a polltica de 
fomento dos projetos de assentamento no Estado de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero, neste encaminhamento, 

concordar com a proposta do Deputado Adelmo Carneiro Leão. A questão 
das terras foi exaustivamente discutida nesta Casa. A Assembléia Legislativa 
fez seminários sobre a reforma agrária, e defendemos que a Assembléia 
Legislativa precisa debruçar-se sobre a situação das terras de Minas Gerais, 
principalmente as terras devolutas. Até hoje temos a argumentação, por parte 
do Executivo, de que a regulamentação das terras é algo que tem um custo 
muito alto para o Estado. Essa argumentação é a mesma de 1850, quando 
da primeira legislação sobre as terras no Brasil. Naquele momento usava-se 
essa argumentação. Novamente a Assembléia Legislativa trata dessa 
questão sem o devido cuidado. 

Sr. Presidente, quero defender a proposta do Deputado Adelmo Carneiro 
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Leão e sugerir a V. Exa. que a Assembléia Legislativa trate dessa questão 
definitivamente. A questão das terras é algo muito importante para o povo de 
Minas Gerais, porque há uma grande extensão de terras nas mãos de 
poucos proprietários. A Assembléia Legislativa pode contribuir para uma 
reforma agrária no Estado, de forma que a terra fosse destinada àquele que 
quer trabalhar nela. 

Por isso, quero deixar essa proposta, para que a Assembléia Legislativa 
trate realmente da questão das terras em nosso Estado, com uma legislação 
moderna, que privilegie quem efetivamente quer trabalhar na terra. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importência da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário {Deputado Wanderley Avila)- {-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, que, somados 

aos 11 que se eoncontram nas comissões, totalizam 43 Deputados, número 
suficiente para a votação da matéria constante na pauta. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando o adiamento 
da votação do Projeto de Lei n• 1.250/2000. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. {- Pausa.) 
Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.327/2000, do Deputado Dimas 
Rodrigues, que altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26/12/75, e 13.430, de 
28/12/99, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária opina 
por sua aprovação com as Emendas n•s 1 a 3, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - O Deputado Dimas Rodrigues trata desse projeto 

das taxas, que a Assembléia teve oportunidade de receber do Sr. 
Governador e que votamos neste Plenário. Naquele momento vários 
Deputados puderam se manifestar em relação ao aumento. Vemos agora o 
Deputado mudando os valores das taxas cobradas pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária. Lembramos daquele momento, da vontade do. Governo de 
impor taxas que atingiam bancos de leite materno, bancos de sangue. E foi 
justamente naquele momento também que se tentou a criação da narcotaxa. 
Hoje vemos - pelo que parece com a aprovação do Governo - a proposta de 
se reduzir o valor das taxas ligadas às mudas de café. 

Sr. Presidente, estamos numa votação de 1 • turno, e esta é uma grande 
oportunidade de a Assembléia Legislativa rever todas essas taxas cobradas 
pelo Governo do Estado. Algumas vão incidir diretamente no preço desses 
produtos transportados e cobrados no nosso Estado. É uma oportunidade 
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para discutirmos essa questão. É só o valor da taxa das mudas de café 
que tem de ser diminuida? Existem outras taxas? Quais são os critérios para 
cobrança dessas taxas e dos seus valores? O Estado está efetivamente 
trabalhando para o desenvolvimento da nossa agricultura? Por isso, creio que 
esse projeto é mais um para o qual deveríamos ter mais tempo. 

Deveríamos adiar essa votação, discutir essas taxas cobradas no nosso 
Estado. Por isso encaminho favoravelmente à diminuição do valor dessas 
taxas, mas, ao mesmo tempo, proponho que a Assembléia discuta essa 
importante questão. 

Essa proposta trata do preço final desses produtos, sobre o qual esses 
valores incidem. É necessário que a Assembléia discuta essa proposta com 
profundidade, para que atenda aos produtores e influa no preço final dos 
produtos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha 

intervenção deve-se mais a um conhecimento prático. Conheço o 
funcionamento dos viveiros e o valor da mudas negociadas, no instante em 
que uma saca de café custa, em média, R$90,00. Conseqüentemente, o 
valor das taxas atuais inviabiliza a atividade dos viveiros, tornando-se, por 
isso, clandestina. Isso inviabiliza a atividade cafeeira. 

Outro aspecto que quero abordar é que, participando de reunião, 
exercendo a presidência de comissão, o Deputado Miguel Martini apresentou 
relatório com alternativas para as taxas cobradas pelo Estado. Foi sugestão 
nossa, com concordância da comissão e do relator. Gostaríamos que a Mesa 
promovesse a entrega solene, junto com os integrantes daquela comissão, 
dos quais me excluo porque estava na condição de suplente, daquele 
trabalho sugestivo que orientava esse assunto, pois há taxas que devem ser 
bastante reduzidas. Há taxas que poderiam até ser majoradas. Ficou 
acertado que, no momento oportuno, a Mesa da Casa faria a entrega solene 
do relatório, com a participação das entidades que contribufram com a 
comissão especial. Isso ocorreu na semana passada. 

Em relação ao assunto em pauta, com o preço da saca de café a R$90,00, 
torna-se impossível qualquer atividade viveirista. Portanto, sou favorável ao 
projeto. É oportuno associar essa matéria àquela que a comissão concluiu na 
semana passada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

solicitar a esta Mesa, parece-me que o Deputado João Leite apresentou 
requerimento nesse sentido, o adiamento da votação desse projeto, uma vez 
que esta Casa constituiu comissão especial para avaliar não somente esse 
item específico das mudas de café, mas também toda a desordem causada 
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pela criação e pela majoração de tantas taxas, votadas no final do ano 
retrasado, a toque de caixa, com discordência nossa, quando tentamos 
obstruir a votação. Quero trazer à memória de todos que o Regimento Interno 
da Casa foi rasgado e desrespeitado em Plenário. Havia naquele projeto a 
narcotaxa também. Dizlamos, naquele momento, que nenhum Deputado 
tinha condições de votar conscientemente, porque não Unhamos os dados, 
não tínhamos como definir se era excessivamente baixo, alto ou justo o preço 
cobrado. 

Era uma enormidade. Não estou bem lembrado, mas parece-me que 
duzentas e tantas taxas foram alteradas naquele momento. Em razão dessa 
desordem causada por aquela quantidade imensa de taxas que foram criadas 
e majoradas, esta Casa constituiu uma comissão especial, a requerimento do 
Deputado Paulo Piau, da qual tive a honra de ser designado como relator. A 
comissão concluiu os trabalhos há duas semanas. O relatório reconhece, 
pelos debates e pelas audiências públicas realizados não somente na 
Assembléia Legislativa, mas também no Sul de Minas e no Triangulo, que a 
situação estava inviabilizando determinadas atividades econômicas no 
Estado, além de criar dificuldades, tornando muito dificil competir com outros 
Estados. Por exemplo, a questão dos cafeicultores, além de tantas outras 
desordens criadas. 

Como conclusão, reconhecemos todas as distorções, criamos e 
apresentamos dois projetos de lei. Não houve tempo hábil para ser 
formalizado o terceiro projeto. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
não é preciso somente formalizar, mas encontrar onde, em que outro local o 
imposto deverá ser majorado. Conforme essa lei, quando um imposto é 
extinto ou reduzido, é preciso criar um outro ou aumentar o valor de outro. No 
caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, esse problema é 
fácil de ser solucionado, porque há garantia constitucional. Se não me 
engano, o art. 145 da Constituição Federal exime as microempresas e as 
pequenas empresas dessa compensação. Esse é um dos projetos que foram 
apresentados. 

O outro diz respeito ao valor a ser elevado. Temos o valor a ser proposto, 
mas a dificuldade é compatibilizar, ou seja, tentar descobrir onde deve ser 
aumentado, porque a receita tem de empatar: se está sendo retirado de um 
lado, deve crescer em outro. Essa é a dificuldade. A questão das mudas de 
café já foi tratada por aquela comissão. Não é matéria de um Deputado, mas 
da Comissão das Taxas, que, em última análise, é uma proposição da Casa, 
porque a Comissão representa o Poder Legislativo . 

Assim, Sr. Presidente, solicitamos que a votação desse projeto seja adiada, 
a fim de votarmos não um remendo, mas uma correção da desordem 
causada pela majoração e pela criação de tantas outras taxas. Portanto, o 



nosso encaminhamento é que a votação desse projeto seja adiada, a fim 
de votarmos todas as outras junto com essa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 

502 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, concordo com o Deputado Miguel 
Martini. O Projeto de Lei n• 1.327, do Deputado Dimas Rodrigues, é 
importante: pede a redução das taxas cobradas sobre mudas de café. O 
próprio Presidente do I MA, hoje, encontra-se impossibilitado de cobrar essas 
taxas, pelo absurdo e pelo abuso. Entretanto, o Deputado Miguel Martini tem 
razão, porque fizemos grande discussão na Comissão das Taxas, que emitiu 
seu relatório recentemente. A Comissão verificou que os produtores estão 
sendo penalizados em várias culturas pelas taxas cobradas por diversos 
órgãos do Estado. Portanto, essa necessidade de adiamento para que 
possamos buscar uma correção maior é um instrumento importante. 

Por outro lado, fico pensando se os produtores não podem pagar. Se o 
IMA, por lei, tem que cobrar, porque a tabela é especificada na lei, criamos 
um impasse. O Presidente do IMA, Dr. Célio Floriani, está numa situação 
diffcil. 

Assim, temos que agilizar a votação. Talvez o Deputado Miguel Martini 
possa concordar com uma emenda para o 2• turno de votação desse projeto, 
para que não atrasemos essa votação que, de fato, está atrapalhando toda a 
movimentação do IMA. No entanto, também não podemos ficar presos à 
produção de mudas de café, como é o desejo do Deputado Dimas Rodrigues, 
que tem toda razão nesse projeto. 

Por isso a minha posição é a de anexarmos a esse projeto uma emenda -
pode ser de 2• turno, se assim achar melhor o Deputado Miguel Martini - e, 
portanto, fazermos uma correção maior, em vez de ficarmos restritos às 
mudas de café. Esses são os dois caminhos que podemos seguir para a 
votação desse projeto. 

Estamos sofrendo essa pressão dos produtores de mudas de café. De fato, 
existe urgência para esse projeto. Temos que atender os produtores, já que 
houve grande equívoco do Governo no chamado Projeto Boeing 705, Projeto 
de Lei n• 705, que causou todo esse transtorno, tendo sido votado 
açodadamente em 1999. Portanto, agora o setor produtivo está "pagando o 
pato" por essa desorganização do próprio Governo e do próprio sistema de 
votação da Assembléia, que, felizmente, foi alterado, não votando mais 
matérias de última hora, principalmente as referentes a taxas e impostos. 
Esta Casa deu sua resposta, evitando, assim, esse tipo de equívoco. 

É adequada a sugestão do Deputado João Batista de Oliveira de que se 
suspenda a reunião, para que possamos chegar a um acordo sobre se 
votamos agora, no 1• turno, se deixamos para o 2• ou colocamos outros 
assuntos, que não sejam o café, porque a sociedade está nos cobrando 
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também em relação às outras culturas, que estão sem condição de serem 
cobradas, da mesma forma. Não só o café, que é um absurdo, é um exagero 
que está evidente, mas a sociedade também está cobrando justiça em 
relação a outras culturas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Deputado Paulo Piau, pediria a 

V. Exa., que conhece tão bem o trabalho da Comissão de Política 
Agropecuária, que verificasse a possibilidade de suspendermos a reunião por 
alguns minutos, porque, se não votarmos, não haverá mudas de café para 
plantio no ano que vem. Os viveiristas precisam dessa lei para semear no 
próximo mês de setembro. 

Recebemos aqui comissões de Araguari, Machado, Varginha, Três 
Corações, Capelinha, da Zona da Mata e do rio Doce que plantam café. E o 
IMA não consegue cobrar essas taxas. 

Além do mais, gostaria de lembrar o absurdo dessa lei: o produtor não 
paga pelas mudas, mas pelas sementes. Se a semente germinar ou não, já 
paga no plantio. O produtor que plantar 100 mil mudas de café tem que pagar 
a taxa sobre 1 00 mil caroços, mas isso não significa que vai colher 1 00 mil 
mudas. 

Então, gostaria de solicitar aos Deputados que desejam o adiamento dessa 
votação que votemos o projeto, mesmo porque o próprio Presidente do IMA 
está encaminhando emendas para o 2° turno e poderlamos, nesse intervalo 
em que as emendas vão percorrer as Comissões, discutir outro projeto de 
todas as mudas. 

Solicito aos Deputados Paulo Piau e Miguel Martini para verificarem a 
possibilidade de se retirar esse pedido de votação, para que possamos dar 
um alívio aos produtores de café e de mudas, que, hoje, estão vendendo 
seus produtos por 40% do preço que vendiam há 2, 3, 4 anos. 

É esse o nosso encaminhamento como Presidente da Comissão de 
Agropecuária: que esta Casa dê uma resposta hoje. Não há polêmicas no 
projeto, que já indica outra fonte de receita para substituir essa renúncia das 
taxas. E, no periodo da tramitação das emendas que o IMA está 
encaminhando, talvez pudéssemos juntar todas as mudas, que entrariam 
como emenda de 2° turno. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, solicito a suspensão 

da reunião, para que possamos chegar a um acordo sobre votar agora o 1° 
turno, deixar para o 2° ou discutir outros assuntos, sem ser o café, porque a 
sociedade está nos cobrando uma posição também em relação às outras 
culturas. O caso do café é um absurdo, é um exagero que está evidente, mas 
a sociedade também está cobrando justiça em relação a outras culturas. 

~----------------------------------__j 
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Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado João Batista de Oliveira, suspende a reunião por 5 
minutos, para entendimento entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Vem à Mesa requerimento 

do Deputado João Leite, solicitando o adiamento da votação do Projeto de 
Lei n• 1.327/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.487/2001, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza a reversão do imóvel que descreve ao Município de 
ltaguara e dà outras providências. As Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. Em votação, o Substitutivo n• 
1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n• 
1.487/2001 na forma do Substitutivo n• 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n• 1.538/2001, da 
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o 
disposto no art. 62, XXXIV, da Constttuição do Estado, as alienações das 
terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão 
de Política Agropecuária. 

3" Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2" Fase da Ordem do 

Dia, a Presidência passa à 3" Parte da reunião, destinada às comunicações e 
aos pronunciamentos de oradores inscritos. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Carlos Pimenta - falecimento 
da Sra. Maria Gera Ida Farjado, ocorrido em 17/8/2001, nesta Capital; Dalmo 
Ribeiro Silva (2) - falecimento do Sr. Amado Batista de Toledo, ocorrido em 
20/8/2001, em São José do Alegre, e do Sr. João Gomes de Lima, ocorrido 
em 20/8/2001, em Borda da Mata; e Mauri Torres (2) - falecimento do Sr. 
Joaquim de Assis Laje, ocorrido em 15/8/2001, em Nova Era, e da Sra. 
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Tereza das Mercês Pinheiro Costa, ocorrido no dia 16/8/2001, em Nova 
Era ( Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22, às 9 horas, nos 
tenmos 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 edião anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA PROP MARIA APARECIDA 
CARVALHAIS DE OLIVEIRA PARA INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL 

. DE EDUCAÇÃO. 
As quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Dalmo Ribeiro 
Silva e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e infonma que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião da Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A Presidente detenmina a distribuição das 
cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição 
da Deputada Maria José Haueisen para Presidente e do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva para Vice-Presidente, ambos com três votos. A Presidente "ad 
hoc" proclama o resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-
Presidente eleito, que a declara empossada como Presidente. A Deputada 
Maria José Haueisen assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança 
nela depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. Logo após, a Presidência designa o Deputado Edson 
Resende como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Mauro Lobo. 

ATA DA 698 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

As quinze horas do dia sete de agosto de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e Pinduca 
Ferreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
estando presente também o Deputado Márcio Kangussu, o Presidente, 
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Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, procede a 
leitura da seguinte correspondência: a) exemplar do "lnfonme Financeiro da 
Cãmara Municipal de Pedro Leopoldo" de maio/2001; b) cópia de documento 
aprovado pela Cãmara Municipal de São José do Rio Pardo, que sugere 
redução de mandato de Senador da República de oito para quatro anos; c) 
cópia de decreto de estado de calamidade pública do Município de Lassance; 
d) exemplar do infonmativo "Noticiário" de junho de 2001 do IBAM; e) dois 
exemplares da nova edição da Lei Orgênica do Distrito Federal 
encaminhados pela Presidência da Cãmara Legislativa do Distrito Federal; f) 
convite para o VI Encontro da Associação de Vereadores dos Três Vales -
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, nos dias 31/8/2001 e 1°/9/2001, em 
Cachoeira do Pajeú. Em seguida, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 
designa relator do Projeto de Lei n° 1.478/2001 ao Deputado Aílton Vilela. A 
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 1.517 e 1.524/2001, sendo ambos aprovados. Na 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário, o Deputado Aílton Vilela, relator do Projeto de Lei n° 
805/2000, no 1 o turno, apresenta parecer pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, 
sendo ele aprovado. Na fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam apreciação do Plenário da Assembléia, são aprovados os 
requerimentos n°s 2.356, 2.372, 2.373 e 2.383/2001. Em seguida, são 
apresentados e aprovados requerimentos do Deputado Márcio Kangussu 
solicitando seja realizada audiência pública da Comissão, na cidade de 
Águas Formosas, para informar ás autoridades que menciona como os 
municípios que integram o vale do Murcuri terão acesso às linhas de créditos 
do Banco do Nordeste e aos programas, aos projetos e aos incentivos 
disponibilizados pela ADENE, tendo em vista a Medida Provisória n° 2.156-3; 
do Deputado Arlen Santiago solicitando seja realizada audiência pública para 
se debaterem com os convidados que menciona os critérios adotados pelo 
IBGE no censo 2000, que levaram o Tribunal de Contas da União a reduzir o 
índice de participação de alguns municípios mineiros em 0,2%, entre os quais 
está incluído o Município de Riacho dos Machados, que conta quase que 
exclusivamente com os recursos do FPM para manutenção de .suas escolas, 
postos de saúde e poços artesianos. O Deputado Dimas Rodrigues passa a 
Presidência ao Deputado Ailton Vilela e apresenta requerimentos solicitando 
seja agendada a participação dos membros da Comissão no Seminário 
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Segurança Pública no Norte de Minas, a ser realizado no próximo dia 28 
de setembro; e solicitando seja agendada a participação dos membros da 
Comissão no IV Encontro da AVERVALES, nos próximos dias 31/8/2001 a 
1°/9/2001, em Cachoeira do Pajeú, os quais são aprovados. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Ailton Vilela, Presidente- Ambrósio Pinto- Geraldo Rezende. 

ATA DA 63" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

As quinze horas e dez minutos do dia sete de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio Avelar 
e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissiio. i-lc;.endo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio 
Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A 
seguir, o Presidente dá ciência da correspondência recebida dos Srs. Paulino 
Cfcero, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Rubens José de Oliveira, Diretor de Atividades Industriais e 
Minerárias da FEAM; José de Barros Neto, Presidente da Câmara de Baixa 
Guandu, ES; Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA; Richarles Caetano 
Rios, Presidente da Comissão dos Atingidos pela Barragem de I rapé-Campo 
Vale, e Pedro Luiz Hilário, de Conselheiro Lafaiete. aue tratam de "~~· ontos 
de interesse da Comissão. Passa-l'l? ? <:';~~-.. __ ~ " vu'"""u u"' f'roposições 
qi..:~ C~spensam a apíeciaçdü do Pienário da Assembléia, ocasião em que o 
Pres'"'""'~te submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n•s 
2.358, 2.35S, 2.384 s .2.397/2001, que são aprovados. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Fábio A velar, Presidente -AntOnio Andrade - Maria José Haueisen. 

ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
.P(I~L!CA 

As quatc~é i.ura~ e qüinze minutos do óié:l üito ôe agosto de dois mil e um, 
__ ;; .;..<u ecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely 
Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
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Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Hely Tarqoínio, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A reunião tem por finalidade apreciar a matéria 
constante na pauta. A Presidência informa o recebimento da seguinte 
correspondência: oficios do Sr. Nelson Luiz Moreira do Prado, Presidente da 
Câmara Municipal de Barão do Monte Alto (publicada no "Diário do 
Legislativo" do dia 3117/2001); do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, 
Secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos (publicado no 
"Diário do Legislativo" do dia 3/8/2001); do Cel. PM. Alvaro Antônio Nicolau, 
Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais (publicado no "Diário do 
Legislativo" do dia 3/8/2001 ); da Sra. V era Lúcia Pimenta de Pádua, Técnica 
Educacional (publicado no "Diário do Legislativo" do dia 3/8/2001). A 
Presidência informa aos membros da Comissão o recebimento da seguinte 
proposição, bem como o relator a quem está sendo distribulda: Projeto de Lei 
n• 1.159/2000, no 2• tu mo, ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se 
à 1• fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento em que solicita a retirada 
do Projeto de Lei n• 1.501/2001, no 1• turno, da pauta da reunião. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. Na ausência do Deputado Cristiano 
Canêdo, relator do Projeto de Lei n• 1.371/2001, no 2" turno, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Hely TarqOínio, que emite seu parecer pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1" turno. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Registra-se nesse momento a 
presença do Deputado Cristiano Canêdo. Com a palavra, o Deputado 
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n• 1.291/2000, no 1" turno, 
emite seu parecer que conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2• fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. É colocado em votação 
e aprovado, em turno único, o Requerimento n• 2.375/2001, de autoria do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia 
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Sargento Rodrigues usa a palavra e apresenta requerimento em que solicita 
a realização de reunião conjunta da Comissão com a Comissão de 
Constituição e Justiça, para debaterem, em audiência pública, o projeto de lei 
complementar que trata do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida, o Deputado 
Eduardo Brandão passa a Presidência ao Deputado Hely Tarqofnio e 
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apresenta requerimento em que solicita transfonmar em debate público a 
reunião que terá por finalidade avaliar, analisar e debater a chamada 
modalidade do ICMS "Simples" e sua extensão para outros segmentos da 
sociedade, aprovada pela Comissão, em 27/6/2001. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. O Deputado Hely TarqOfnio retoma a Presidência 
ao Deputado Eduardo Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, detenmina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqornio - Cristiano Canêdo -

Sebastião Navarro Vieira - Mauro Lobo. 
ATA DA 37" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
As dez horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Durval Angelo e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados João Leite e 
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Edson Rezende , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a feitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente infonma que a reunião se destina a ouvir o 
jornalista José Cleves da Silva, do jornal "Estado de Minas", que prestará 
esclarecimentos sobre o andamento do processo referente à morte de sua 
esposa. A seguir, o Presidente convida a compor a mesa o jornalista 
supracitado e o Sr. Rogério Márcio, taxista. Ato continuo o Presidente, na 
qualidade de autor do requerimento que originou esta audiência pública, tece 
suas considerações iniciais, e passa a palavra aos convidados e Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Durval Ângelo, Presidente - Marcelo Gonçalves - Elbe Brandão - Doutor 

Viana - Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 2" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI 

ROBIN HOOD 
As quinze horas do dia quatorze de agosto de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dinis Pinheiro e 
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por 
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indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse 
da Comissão e a ouvir o Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Gerente da Divisão 
de Normas e Padrões, representando o Sr. lvon Borges Martins, Presidente 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM. Em seguida, a Presidência 
inicia a fase de debates, passando a palavra ao convidado e aos 
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, a 
Presidência passa á fase de apreciação de proposições da Comissão, e são 
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado lvair Nogueira, em que 
solicita seja convidado o Diretor-Geral do IEF para prestar informações a esta 
Comissão; do Deputado Amilcar Martins, em que solicita seja ouvido, nesta 
Comissão, o Sr. limar Bastos Santos, Superintendente-Executivo da 
Fundação Biodiversitas; do Deputado João Batista de Oliveira, pedindo seja 
convidada a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas 
Gerais- EMA TER- para subsidiar os trabalhos desta Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente - Dinis Pinheiro -AntOnio Carlos Andrada. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇ0ES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.560/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Amilcar Martins, por meio do Projeto de Lei n• 1.560/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade do Santo Rosário, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 31/5/2001, vem a matéria a esta Comissão, para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n• 
12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento ás exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
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vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, conclufmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.560/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Sávio Souza Cruz - Hely Tarqüinio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEi N° 1.604/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

Do Deputado Adefmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n• 1.604/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Movimento de Direitos 
Humanos, com sede no Municfpio de Belo Horizonte. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. 

Cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade de Apoio ao Movimento de Direitos Humanos, de que trata o 

projeto de lei em análise, é uma entidade civil sem fins lucrativos. 
Possui por finalidade primordial estimular a organização do povo para que 

se conscientize e descubra formas de fazer valer seus direitos de cidadão. 
Para a consecução de seus objetivos, luta pela garantia de plena vigência 

dos direitos humanos por meio do incentivo aos movimentos populares, 
ultrapassando os interesses institucionais, partidários e religiosos. 

Reconhecê-la como de utilidade pública irá proporcionar-lhe maiores 
condições para a dinamização e concretização de suas atividades. 

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.604/2001, como originalmente formulado. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Elbe Brandao, relatora. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.627/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe 
pretende seja declarado de utilidade pública o Movimento Educart -
Educação e Esporte Sempre Juntos -, com sede no Município de Belo 
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Horizonte. 

Publicada a matéria em 5/7/2001, foi encaminhada a este órgão colegiado 
para exame preliminar, conforme prevê o art. 102, 111, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Movimento Educart - Educação e Esporte sempre Juntos - é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, que tem sede e foro no Municfpio de Belo 
Horizonte. 

De acordo com a documentação que institui o processo, a entidade se 
encontra em funcionamento há mais de dois anos e os membros de sua 
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercfcio 
dos cargos que ocupam. 

Dessa forma, foram satisfeitas as exigências consignadas na Lei n° 12.972, 
de 2717/98, que disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.627/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Sávio Souza 

Cruz- Agostinho Silveira- Hely Tarqüinio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.643/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em epfgrafe tem por 
escopo seja declarada de utilidade pública a Orquestra de Câmara de ltaúna, 
com sede no Município de ltaúna. 

Publicada em 4/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar de seus aspectos jurfdicos, constitucionais e legais, conforme 
prescreve o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de declarar de utilidade pública entidade 

de direito privado ligada ás artes e á cultura. De acordo com os dispositivos 
legais que versam sobre a matéria, verificamos que a Orquestra atende aos 
preceitos em vigor, ou seja, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que vem 
funcionando há mais de dois anos, com diretores idôneos e não remunerados 
pelos cargos que ocupam. 

Satisfeitas as exigências legais, não vislumbramos óbice á tramitação da 
matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclufmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.643/2001 na forma apresentada. 
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza 

Cruz -Agostinho Silveira- Hely Tarqolnio- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.478/2001 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise cria o 
lndice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 6/4/2001, o projeto foi enviado à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Subsmutivo n• 1, que 
apresentou, e à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que 
concluiu pela sua aprovação na forma do referido substitutivo. Vem agora a 
proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe cria o f ndice Mineiro de Responsabilidade 

Social, que tem por objetivo pesquisar e divulgar os indicadores de 
desenvolvimento social dos municípios, principalmente nas áreas da saúde, 
da educação, da distribuição de renda, das finanças públicas e do 
desenvolvimento urbano. 

O projeto almeja instituir, a exemplo do lndice de Desenvolvimento Humano 
- IDH -e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, 
um indicador de desenvolvimento humano para Minas Gerais, denominado 
lndice de Responsabilidade Social - IMRS -, como já ocorre, com sucesso, 
em São Paulo. 

O IMRS constitui-se num instrumento capaz de possibilitar a melhoria da 
qualidade de vida do povo mineiro, uma vez que serve de subsidio para o 
atendimento das justas reivindicações da população, orientando as ações 
dos gestores públicos, que terão um conjunto diversificado de informações 
para identificar os problemas e definir as metas de desenvolvimento mais 
convenientes e prioritárias. 

A proposição foi depurada tecnicamente pela Comissão de Constituição e 
Justiça e recebeu parecer favorável da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social. Merece também ser acolhida por esta 
Comissão, sobretudo porque vai ao encontro do interesse social previsto na 
Constituição do Estado, com vistas à melhoria da qualidade de vida da 
população. 

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

1.478/2001 na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 



Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Allton Vilela, relator- Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.491/2001 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 

514 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 1.491/2001 
disciplina a criação de cães e sua condução em via pública e dá outras 
providências. Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/4/2001, foi a 
proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresentou, e às Comissões de Direitos Humanos e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A esta Comissão cabe emitir 
parecer quanto ao mérito da proposição, o que ora fazemos. 

Fundamentação 
A proposição em exame, ao pretender regular a criação de cães e a sua 

condução em via pública no Estado de Minas Gerais, incide sobre sério 
problema de segurança pública que hoje ameaça os cidadãos brasileiros. 
Com efeito, são já rotineiros os casos de agressão de pessoas indefesas por 
cães perigosos, especialmente das raças rottweiler e pitbu/1, o que tem 
resultado em ferimentos graves, mutilação e até mesmo morte. Rápido 
levantamento realizado por um jornal mineiro identificou, recentemente, 11 
casos de ataque a pessoas por cães das duas raças entre os anos de 1999 e 
2001, dos quais resultou a morte de quatro vitimas. Pelo menos cinco desses 
casos ocorreram em Minas Gerais, configurando, no Estado, questão social 
que deve ser encarada energicamente pelo poder público. 

A iniciativa da proposição insere-se, portanto, no campo da proteçao à vida 
e á segurança dos cidadilos, princípios fundamentais inscritos na 
Constituiçilo da República e na Constituiçilo do Estado. Há que se garantir, 
por outro lado, relativa liberdade para que as pessoas possam criar e 
conduzir cães, utilizando-os para a proteção pessoal e a proteção 
patrimonial, desde que a ameaça representada por esses animais esteja 
circunscrita a um limite que não extrapole o direito à vida e à integridade 
física do cidadilo. 

A matéria nilo é nova no Estado de Minas Gerais e foi intensamente 
debatida quando da apresentação do Projeto de Lei n° 37/99, também de 
autoria do Deputado Rogério Correia. Durante a discussão da proposição, 
foram ouvidos diversos segmentos sociais envolvidos com a questao, 
incluindo-se clubes de criadores de caes e associações de defesa dos 
animais. Não obstante ter sido afinal rejeitada em votação de 2° turno, 
julgamos importante considerar a reflexão havida em torno dessa proposição, 
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com o frto de se produzir um texto legal que respalde, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais, solução definitiva para o problema. 

Durante a tramitação da proposição em análise, foi apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça o Substitutivo n° 1, com o qual, num 
plano geral, não concordamos. Com efeito, a emenda substitutiva proposta 
modifica substancialmente o projeto, retirando boa parte do seu efeito 
repressivo e punitivo, o que, a nosso ver, desfigura a intenção original do 
autor da proposição. Propomos, por outro lado, nova emenda substitutiva, no 
intuito de garantir a efetividade da norma legal que se quer instituir, 
reparando, paralelamente, diversos dispositivos do projeto que merecem 
aprimoramento. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.491/2001 na 

forma do seguinte Substitutivo n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Disciplina a criação de cães e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A criação de cães de raças classificadas pela Federação 

Cinológica Internacional como cães de guarda e seus mestiços, em todo o 
Estado, será regida por esta lei. 

Art. 2° - Os cães a que se refere o art. 1 o que contarem mais de cento e 
vinte dias de idade serão registrados em órgãos públicos ou entidades civis 
oficialmente reconhecidas para esse fim, diretamente ou mediante convênio, 
na forma do regulamento, mediante a apresentação, pelo proprietário, da 
seguinte documentação: 

I - comprovante de vacinação do animal; 
11 - qualificação do vendedor e do proprietário do animal; 
111 -declaração da finalidade da criação do animal. 
Art. 3° - O descumprimento do disposto no art. 2° acarretará: 
I - a apreensão do animal; 
11 - o pagamento, pelo proprietário, de multa de R$50,00 (cinqüenta reais), 

que será cobrada em dobro na hipótese de reincidência. 
§ 1°- Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de quinze 

dias para adequar-se ao disposto no art. 2°, após o qual o animal não 
procurado será encaminhado a entidade de ensino e pesquisa, para fins de 
estudo . 

§ 2° - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo, 
inclufdas a apreensão, a guarda e a manutenção do cão, correrão à conta do 
proprietário do animal. 

Art. 4° - A criação dos cães a que se refere esta lei está sujeita à adoção, 

~----------------~------------_J 
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pelo proprietário ou responsável, das seguintes medidas de proteção: 

I - afixação no animal de coleira com o número do seu registro; 
11 - manutenção do animal em área delimitada, com dimensões suficientes 

para o seu manejo seguro, guarnecida com cercas, muros ou grades que 
impeçam a fuga do animal e resguardem a circulação de transeuntes nas 
proximidades; 

111 - afixação, de fonna visível, à entrada do imóvel onde é mantido o cão, 
de placa de advertência informando a raça, a periculosidade e o número do 
registro do animal; 

IV- impedimento do acesso do cão a caixas de correio, hidrõmetros, caixas 
de leitura de consumo de energia elétrica e equipamentos congêneres. 

Art. 5° - Fica proibida, no Estado, a adoção e a procriação de cães 
pertencentes às raças "pitbull" e "rottweiller''. 

Parágrafo único - Para efeito do cumprimento da proibição prevista no 
"caput" deste artigo, os cães das raças indicadas que estiverem em idade de 
procriação deverão ser esterilizados. 

Art. 6" - Na condução em via pública e no transporte dos cães a que se 
refere esta lei deverão ser utilizados equipamentos de contenção do animal. 

Art. 7" - O cão que agredir alguém será recolhido e examinado por médico 
veterinário, que, após exame, deverá emitir parecer pela sua permanência ou 
não no convivia social. 

Parágrafo único - Se o parecer for pela impossibilidade de permanência do 
cão no convívio social e pela sua eliminação, esta deverá ser realizada por 
médico veterinário, após sedação do animal. 

Art. s• - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, devendo o 
regulamento, de acordo com o art. 1", discriminar as raças de cães 
enquadradas, bem como prever prazo para os atuais proprietários se 
adequarem ao disposto nos arts. 2", 4" e 5°. 

Art. g• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Safa das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Durval Ângelo, Presidente e relator - Elbe Brandão - Doutor Viana - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.570/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n• 1.570/2001 
isenta proprietários de terra com área de até 50ha, oriundos dos programas 
de assentamento, das taxas que especifica e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/6/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária 
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Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe tem por objetivo isentar os beneficiários de terras 

com área de até 50 ha em programas de reforma agrária ou de terras 
devolutas do Estado dos pagamentos das taxas florestal e de registro em 
cartório de registro de imóveis do tftulo expedido pelo !TER ou entidade 
equivalente, bem como dos emolumentos correspondentes aos serviços de 
medição, demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo. 

Trata-se, portanto, de matéria de natureza tributária, inclusive quanto aos 
emolumentos, que, segundo o entendimento pacifico do Supremo Tribunal 
Federal, são taxas. 

A exoneração do pagamento de taxas - isenção - é prevista na Constituição 
Federal e no Código Tributário Nacional, sendo indispensável a sua 
prescrição em lei para se tornar válida. 

A competência para instituir tal beneficio é do ente federado que exerce o 
poder de policia sobre a atividade do particular ou presta o serviço público ou 
o disponibiliza ao contribuinte, ainda que este não o utilize efetivamente. 

No caso em questão, cabe ao Estado membro dispor sobre a matéria, em 
razão de ser ele o prestador de tais serviços públicos, direta ou 
indiretamente. 

A Constituição Federal, que tem em mira a função social da propriedade, 
conforme disposto nos seus arts. 5°, 170 e 186, determina que o legislador 
infraconstitucional dispense aos beneficiários de terras em programas de 
reforma agrária tratamento tributário diferenciado, para a viabilização dos 
assentamentos. Nesse sentido, o § 5° do art. 184 profbe a cobrança de 
impostos federais, estaduais e municipais para as transferências de imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrária. Por sua vez, a Medida 
Provisória n• 1703-14, de 30/6/98, atualmente com o n• 2.183-5, de 
27/7/2001, "sub judice" no Supremo Tribunal Federal, porém sem liminar 
deferida, acrescentou ao Estatuto da Terra- Lei Federal n• 4.504, de 1964 -, 
norma segundo a qual é vedada a cobrança de custas ou emolumentos para 
registro de tftulos translativos de dominio de imóveis rurais desapropriados 
para fins de reforma agrária. 

De fato, cabe á União, nos termos do art. 236, § 2°, da Lei Maior, 
estabelecer normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos 
praticados pelos serviços notariais e de registro. No entanto, a Constituição 
Federal veda-lhe, expressamente, no art. 151, isentar tributos da 
competência dos demais entes da federação. Assim, justifica-se a inclusão 
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de norma de mesmo teor no ordenamento do Estado para, efetivamente, 
assegurar esse direito aos beneficiários em programas federais de reforma 
agrária e de assentamentos promovidos pelo poder público estadual em 
terras de seu domínio. 

Quanto às terras devolutas rurais ocupadas, a Constituição do Estado, no 
art. 247, §§ 3° e 6°, preceitua duas regras. Para o posseiro não proprietário 
de outro imóvel rural ou urbano de área de até 50 ha comprovadamente 
produtiva, a concessão do domínio se dá de forma gratuita. Não se 
enquadrando nessa hipótese, a alienação é onerosa, contra o pagamento 
inclusive dos emolumentos, como determinado no § s• do referido artigo. 

Portanto, nos assentamentos decorrentes de programas federais ou 
estaduais e na concessão gratuita de domínio, o poder público deve 
dispensar tratamento tributàrio privilegiado a tais beneficiários, no que diz 
respeito aos atos translativos da propriedade, vale dizer, os de registro do 
imóvel e de demarcação, medição e elaboração da planta e memorial 
descritivo. 

Já em relação à isenção da taxa florestal, cobrada na maioria das vezes 
em razão do poder de policia ambiental, essa medida não encontra respaldo 
na legislação, em especial na Lei Complementar Federal n• 101/00- Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A taxa florestal, além de cumprir um papel 
fundamental do ponto de vista do controle da utilização adequada dos 
recursos ambientais, não se exaure com um único ato, como no caso dos 
atos de transferência de domínio. Ela tem caráter permanente e incide 
sempre que o particular - proprietário ou não do imóvel - faz uso alternativo 
da terra ou promove desmatamento, queimadas etc. Nesse contexto, a 
concessão de isençao da forma proposta fere principio de isonomia tributária, 
pois estaríamos criando uma casta privilegiada de proprietários rurais que, 
num determinado momento, em tese, se beneficia desse favor legal, mas, ao 
longo do tempo, se iguala aos demais proprietários rurais, devendo, por isso, 
sofrer as mesmas exações por parte do poder público. Além desse problema, 
a taxa florestal é fonte de receita tributária perene, em contraposição às 
situações da consolidação do domínio previstas no projeto, de caráter 
excepcional, transitório e de pouca expressão econõmica (vale lembrar que 
os emolumentos cartoriais remuneram na verdade os delegatários desses 
serviços), e geradora, em médio prazo, de emprego e renda. Sendo fonte de 
receita tributária permanente, a isenção desse tributo deve, nos termos da lei 
de responsabilidade fiscal, vir acompanhada de medida que aumente a 
receita do poder público concedente, com vistas à manutenção do equilíbrio 
das contas públicas, requisito que a proposição em exame não atende. 
Dessa forma, essa medida não pode ser adotada, validamente. 

Para sanar os problemas apontados, apresentamos o Substitutivo n• 1 na 
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conclusão deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela jurídicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.570/2001, na forma do Substitutivo no 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos a beneficiários de 

terras rurais, na forma que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- São isentos do pagamento dos emolumentos relativos ao registro 

de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos serviços de 
medição, demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo os 
beneficiários de terras em programas de reforma agrária e de assentamento 
promovidos por órgãos e entidades da União e do Estado de Minas Gerais e 
nos termos do§ 3° do art. 247 da Constituição Estadual. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávío Souza Cruz, relator- Hely Tarqüínio -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 
altera o art. 2° da Lei n° 12.460, de 15/1/1997. 

Publicada no "Diário do Legislativo' em 7/6/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, ele o art. 188, do Regimento Interno, vem o 
projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem por escopo acrescentar parágrafo único ao 

art. 2° da Lei n° 12.460, de 1997, determinando que o exame de ácido 
desoxirríbonucléico - DNA -, para investigação de paternidade, pago pelo 
Estado nos processos judiciais em que o investigante for reconhecidamente 
pobre, seja realizado em um prazo máximo de um ano, contado da data de 
sua solicitação pelo magistrado . 

A proposta tem o objetivo de assegurar a eficácia da norma citada dentro 
de um prazo máximo compatrvel com a realidade processual, de forma a 
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De fato, a Carta Magna estabelece, no seu art. 3°, como um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma 
sociedade justa e solidária. Para o alcance desse objetivo, militam as 
garantias fundamentais da apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou 
ameaça a direito e a obrigatoriedade de o Estado prestar assistência juridica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, 
incisos XXXV e LXXIV, da Carta Magna). 

Nesse passo, é especialmente oportuna a observância do preceituado no 
inciso LV do art. 5° da Constituição Federal, que assegura aos litigantes em 
processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes. Naturalmente, o acesso às provas de fato e de direito que 
instruirão o processo é fator essencial para o justo êxito da demanda judicial. 

Como vemos, a proposição não encontra óbices na esfera juridico-
constitucional e legal a sua tramitação nesta Casa Legislativa. 

Todavia, diante dos argumentos apresentados, entendemos oportuno 
reduzir para seis meses, contados da data do despacho do Juiz, o prazo 
máximo para a realização do exame de DNA, periodo esse que se mostra 
suficiente para o cumprimento da ordem judicial. É o que fazemos por meio 
da Emenda n° 1. 

Além disso, a redação do projeto sob análise merece aprimoramento, 
motivo pelo qual promovemos, na Emenda no 1, outras duas modificações. A 
primeira suprime a expressão "e de seu regulamento", em razão de sua 
inocuidade. A segunda alteração substitui a expressão "de sua solicitação 
pelo Magistrado" por "do despacho do Juiz". A primeira modificação resulta 
da natureza regulamentadora do decreto, o qual existe tão-somente em razão 
da lei que objetiva regulamentar e à qual terá que se adequar 
necessariamente, sem jamais contrariá-la, sob pena de inconstitucionalidade. 
A segunda alteração objetiva dar a redação tecnicamente correta para a 
ordem judicial. No caso, não se trata de solicitação do magistrado, e, sim, de 
uma ordem emitida pelo Juiz, no curso do processo, determinando o 
cumprimento de uma medida ou providência indispensável para o desfecho 
da demanda judicial: é o despacho do Juiz. Além disso, em nome da melhor 
técnica legislativa, a nova redação proposta para o dispositivo apresenta-se 
no singular, em lugar do plural. 

A luz dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1.573/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

.· 
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EMENDA N" 1 

Dê-se ao parágrafo único do art. 2" da Lei n• 12.460, de 15 de janeiro de 
1997, a que se refere o art. 1" do projeto, a seguinte redação: 

"Art.1"- ........................................... . 
"Art. 2"- ........................................... . 
Parágrafo único: O exame requerido na forma desta lei será realizado no 

prazo máximo de seis meses, contados da data do despacho do Juiz.".". 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 

Silveira- Hely TarqOínio. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.593/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto em exame visa a inserir 
no calendário turístico de eventos do Estado a Feira da Paz de Betim. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/6/2001, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria e 
Comércio. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma dos arts. 181 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a inserir, no calendário turístico de eventos-

do Estado, a Feira da Paz de Betim. 
Vale, inicialmente, destacar que compete à Secretaria de Estado do 

Turismo propor o calendário oficial de eventos turísticos do Estado, nos 
termos do inciso 11 do art. 20 da Lei n• 13.341, de 1999. Ressalte-se, ainda, a 
tramitação, nesta Casa, do Projeto de Lei n• 1.351/2001, do Deputado Márcio 
Cunha, que visa a instituir procedimento para elaboração do calendário de 
eventos turísticos. 

A análise da proposição não deve, contudo, partir da lei e do projeto 
mencionados, mas do conceito de lei material, a partir do qual se define que 
matéria deve ser objeto de elaboração legislativa. Seabra Fagundes, em obra 
clássica intitulada "O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder 
Judiciário", expondo sobre a lei material, destaca o seu "caráter de norma 
geral, abstrata e obrigatória, tendo como finalidade o ordenamento da vida 
coletiva". Continua, afirmando que "estes caracteres, e o de modificação na 
ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de ato jurídico, se 
somam para caracterizar a lei entre os demais atos do Estado" (Ed. Forense, 
1959, pg. 33). 

Ora, a determinação legal de inclusão de determinada festividade no 

~------------------------------~ 
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calendário oficial de eventos do Estado não se coaduna com o caráter de 
abstração próprio da norma legal. Cabe ao legislador a previsão do 
mencionado calendário, bem como a fixação de critérios para a sua 
elaboração, deixando ao órgão administrativo a escolha dos eventos que 
devem estar previstos no referido calendário. 

Vale mencionar a recomendação do constitucionalista José Afonso da 
Silva, segundo o qual "a lei não deve descer a minúcias; deve ser breve; 
cabe-lhe fixar em cada matéria as linhas fundamentais, estabelecer os 
grandes princípios, determinar as formas essenciais, deixando os 
pormenores, as cautelas provisórias e acidentais, os objetos momentaneos e 
variáveis para o regulamento" ("Princípios do Processo de Formação das Leis 
no Direito Constitucional". São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1968, pg. 
21). 

A aprovação do projeto por esta Casa abre o caminho para uma nova 
espécie de projeto casuístico, propondo a inclusão desta ou daquela festa no 
calendário oficial de eventos do Estado. 

O Regimento Interno indica forma diversa para se alcançar o objetivo do 
projeto em exame: cabe ao Deputado interessado apresentar requerimento 
escrito, solicitando providência a órgão da administração pública, documento 
este que será apreciado, conclusivamente, pela comissão competente, na 
forma do art. 103, 111, "a". 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.593/2001. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo 

Hermeto- Agostinho Silveira - Hely Tarqüínio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.600/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe torna 
inalienáveis os terrenos públicos estaduais atualmente utilizados como 
campos de futebol amador e dá outras providências. 

Publicada em 23/6/2001, a proposição foi distribuída a esta Comissão de 
Constituição e Justiça para. receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 
188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem em vista tornar inalienáveis os terrenos públicos 

estaduais atualmente utilizados como campos de futebol amador. 
A respeito do tratamento jurídico-constitucional dispensado á questão dos 
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bens públicos, em especial a propósito da alienação de bens imóveis, 
impõe-se a invocação do disposto no art. 61, inciso X:V, da Constituição 
Estadual, segundo o qual compete à Assembléia Legislativa, com a sanção 
do Governador do Estado, dispor sobre a aquisição onerosa e a alienação de 
bem imóvel do Estado. 

A seu tumo, o art. 18 da Carta mineira condiciona a alienação de bens 
imóveis a autorização legislativa. 

Assim, ainda que o projeto em análise viesse a se transformar em lei, 
vedando em termos genéricos a alienação de terrenos públicos destinados à 
prática do futebol amador, tal comando normativo não teria nenhuma 
conseqüência prática em face da sistemática constitucional vigente, 
porquanto, como visto, a alienação pressupõe uma autorização legislativa 
especifica. Nesses termos, diante da superveniência de uma lei especifica 
autorizativa, de igual hierarquia, porém posterior à hipotética lei genérica, 
esta última deixaria de ser aplicada. Esse, o argumento de ordem 
estritamente jurídico-formal. Mas não é só. 

Não foi por acaso que o constituinte condicionou a alienação de bem 
imóvel a uma autorização legislativa especifica. É que o interesse público há 
de ser aferido em cada caso concreto. Dar que a afetação por lei apertada a 
cada bem imóvel há de ser especifica e voltada para cada situação concreta. 
Se se admitisse, ao contrário, um provimento legislativo genérico conferindo 
afetação pública a determinados imóveis que reunissem caracterfsticas 
comuns (como o caso de terrenos utilizados para a prática do futebol 
amador). vinculando-os a uma destinação especifica, certamente o interesse 
público ficaria comprometido, visto que a ação estatal seria cerceada por uma 
proibição legal de caráter genérico e abstrato. Há que haver uma margem de 
discricionariedade a ser exercida pela administração no momento de alienar 
um imóvel, discricionariedade essa que ficaria afastada em face de uma lei 
genérica e abstrata, mas que ficaria suscetível de um controle contra abusos 
na via da lei autorizativa especifica. 

Assim, a proposta legislativa em análise, não obstante visar a fim meritório, 
qual seja o de assegurar o incentivo e o incremento da prática desportiva, no 
caso, o futebol amador, valeu-se de um meio impróprio, pois consubstancia 
normas em desacordo com o ordenamento jurídico vigente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.60012001. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza 

Cruz - Hely Tarqofnio- Agostinho Silveira - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.60712001 
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O projeto em tela, dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Durval 
Ângelo, tem como objetivo acrescentar parágrafo ao art. 92 da Lei n• 6. 763, 
de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

Publicado em 28/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O art. 92 da Lei n• 6.763, de 26/12/75, institui, no Estado, a Taxa de 

Expediente para a inscrição em concurso público e a promoção de sorteio na 
modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou 
similar. A inclusão de parágrafo no mencionado dispositivo objetiva conceder 
desconto da ordem de 75% ao contribuinte que recolher, no prazo legalmente 
previsto, a taxa relativa á promoção de sorteio numérico ou similar, 
promovido por bingo. 

Não nos parece pertinente a proposição em tela, por conferir desconto para 
taxa instituída pelo poder público, até mesmo, em face da natureza jurídica 
dessa espécie de tributo. 

A cobrança de taxa, pela própria definição, leva a uma contraprestação por 
serviços prestados ao contribuinte, ou postos a sua disposição, em razão do 
exercício do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divislveis (art. 145, 11, da Constituição 
Federal). 

Segundo o tributarista Luiz Emygdio F. da Rosa Júnior, "a taxa é 
normalmente cobrada visando reembolsar o Estado do custo despendido no 
desempenho da atividade à qual está vinculado o fato gerador" ("Manual de 
Direito Financeiro e Tributário", 3• ed., Biblioteca Jurldica Freitas Bastos, p. 
92). 

Não se pode, desse modo, estipular o valor da taxa, estabelecendo como 
critério a pontualidade daquele que a recolhe, sob pena de violar preceitos de 
ordem constitucional, uma vez que ela deve ter como parâmetro o custo do 
serviço disponibilizado para o contribuinte. 

Por outro lado, a redução do tributo, quando recolhido nos prazos fixados 
em lei, afigura-se como renúncia de receita e demanda estudos acerca da 
estimativa do impacto orçamentário no exercício financeiro em que deve 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, além da demonstração de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou, 
quando menos, a adoção de mecanismos de compensação para a perda de 
receita, por meio do aumento proveniente da elevação de alíquotas, 
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ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. É o que se depreende do disposto no art. 14 da Lei 
Complementar n° 101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade FiscaL 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.607/2001. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator- Hely Tarqüínio -

Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

35/2001 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei complementar em 

análise tem a finalidade de alterar os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 
26, de 1993, a qual estabelece normas relativas ao planejamento e á 
execução de funções públicas de interesse comum, a cargo da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento da Área da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá 
outras providências. 

A proposição foi aprovada no 1° tumo na forma original. Retorna agora a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição visa a alterar os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 

1993, com a redação dada pela Lei Complementar n° 56, de 12/1/2000, para 
incluir na composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte o Munic!pio 
de ltatiaiuçu, hoje integrante do seu Colar Metropolitano. 

O projeto pretende excluir o Municlpio de ltatiaiuçu do Colar Metropolitano 
e incluí-lo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, satisfazendo, assim, a 
vontade da população locaL 

Essa medida se faz oportuna e necessária porque, além das características 
técnicas favoráveis que justificam a alteração pretendida, atende á própria 
dinâmica que orienta o crescimento e o desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte . 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 35/2001. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Aílton Vilela. 
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O projeto de lei em tela, do Deputado José Braga, tem como objetivo 
alterar a redação do art. 30 da Lei n• 12.727, de 30/12/97, e dar outras 
providências. 

Publicado em 27/6/2000, foi o projeto aprovado em 1° turno com as 
Emendas n•s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno, retoma 
a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2• turno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

As relações entre os usuários dos serviços prestados pelas diversas 
serventias do foro extrajudicial devem ser norteadas pelas regras dispostas 
no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Não obstante, os 
emolumentos cobrados são na verdade uma contraprestação que remunera 
os titulares dessas serventias, exploradas mediante delegação do poder 
público. 

As medidas propostas no projeto em análise representam um avanço no 
que tange á transparência na cobrança dos emolumentos fixados na Lei n• 
12.727, de 1997. Tais medidas atendem, ainda, aos preceitos contidos no art. 
6° da citada norma de proteção aos consumidores. 

A tabela de emolumentos fixada para os serviços prestados pelo foro 
extrajudicial é extensa e muito complexa, o que dificulta a sua compreensão 
por parte do cidadão comum. Para evitar, então, lesão ao consumidor é 
preciso que providências adicionais - como a que ora se propõe - sejam 
adotadas, o que beneficiará os usuários e facilitará o trabalho das 
autoridades competentes para punir eventuais abusos. 

Assim sendo, entendemos que a proposição em estudo deve ser acolhida 
com as Emendas aprovadas em 1° turno, as quais aprimoraram tecnicamente 
o seu conteúdo. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto 

de Lei n• 1.111/2000 na forma do vencido em 1° turno. 
Redação do Vencido no 1 • Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.111/2000 

Altera a redação dos arts. 28 e 30 da Lei n• 12.727, de 30 de dezembro de 
1997, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 28 da Lei n• 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 



" õ 

o 
" c 
E o 
;;; 

'" .g 
• o 
< 

c 
õ 
~ 

É. 

527 
"Art. 28 - O Tabelião e o Oficial de Registro deverão manter, em lugar 

visível e de fácil acesso ao público, as tabelas de valores constantes nos 
anexos desta lei, devidamente atualizados.". 

Art. 2°- O art. 30 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a ter 
a seguinte redação: 

"Art. 30 - Todos os serviços notariais e registrais deverão manter 
permanentemente pessoa apta a fornecer ao interessado informações 
relativas á cobrança dos emolumentos, munida de cópia desta lei.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.269/2000 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em análise visa 
a impor normas relativas á comercialização de planos de titulas de 
capitalização e similares no Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2000, foi a proposição 
distribufda ás Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do 
Consumidor. 

Aprovada em 1 o tu mo com a Emenda n° 1, volta a matéria a esta Comissão 
para receber parecer para o 2° turno. 

Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame visa a estabelecer normas referentes ás práticas 
comerciais que envolvam a venda de títulos de capitalização e similares no 
Estado. 

A matéria foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça, que adequou 
a redação do art. 1 o do projeto aos reais interesses dos consumidores, assim 
como excluiu o parágrafo único, que trata de norma de natureza civil, que é 
da competência privativa da União. 

Há tempos, os órgãos de defesa do consumidor vêm recebendo um 
número maior de reclamações de pessoas que foram vitimas de publicidade 
enganosa, o mesmo ocorrendo com o Poder Judiciário, principalmente o 
Juizado Especial de Relações de Consumo . 

A utilização de farta publicidade enganosa torna os consumidores presa 
fácil da esperteza das seguradoras que lançam no mercado planos de 
capitalização dando a entender que estão vinculados a determinados bens de 
consumo, como carros e eletrodomésticos. 

~--------------------~------------__J 



528 
Ao final dos pagamentos das parcelas, o consumidor percebe que tem 

direito apenas ao resgate de parte das quantias depositadas. Muitas vezes, 
não é informado sequer acerca da incidência de tributos sobre a reserva 
constituída. 

Diante dessa situação lesiva gerada pelas empresas seguradores, torna-se 
imperiosa a edição de normas capazes de impor limites a esses abusos. O 
projeto em análise vem atender a essa finalidade. Por outro lado, constata-se 
que a proposição em epígrafe está em sintonia com as normas legais de 
defesa e proteção do consumidor (arts. 6°, 30 e 31 do Código do 
Consumidor). · 

Dessa forma, o projeto de lei em tela, na forma do vencido em 1 o turno, 
merece ser aprovado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.269/2000 

na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.269/2000 

Estabelece normas referentes às práticas comerciais que envolvam a 
venda de titules de capitalização e similares no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os procedimentos, os métodos e as técnicas utilizados, ainda que 

indiretamente, para fomentar ou garantir a circulação ou venda de tftulos de 
capitalização e similares no Estado não poderão vincular o título a nenhum 
objeto de consumo. 

Art. 2° -Toda informação ou publicidade referente ao tftulo deverão conter, 
além da correção monetária e dos juros incidentes sobre o valor total 
capitalizado, comparação com a valorização obtida nas cadernetas de 
poupança nas mesmas condições de prazo e valor. 

Art. 3° - A inobservãncia do disposto nos artigos anteriores constituirá 
prática de infração e sujeitará o infrator às seguintes penalidades, que 
poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das de 
naturezas cível, penal e de outras gerais: 

1- multa; 
11 - suspensão do fornecimento do produto ou do serviço; 
111 - imposição de contrapropaganda; 
IV - suspensão temporária da atividade. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Bené 

Guedes. 
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PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 
1.305/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 
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De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela 
estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário em áreas próximas 
de residências, cursos hfdricos e mananciais. 

Em Plenário, durante a discussão em 1• turno, ao projeto foi apresentada a 
Emenda n• 1, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sobre a qual esta 
Comissão emite o presente parecer. 

Relatório 
A emenda em exame visa a proibir a implantação de aterros sanitários nas 

proximidades de áreas urbanas e áreas próximas a cursos hídricos e 
mananciais. O enunciado se diferencia muito pouco do texto original, uma 
vez que aquele se refere à proibição em áreas próximas a residências, 
cursos hfdricos e a mananciais. Da mesma forma, não se dá maior definição 
sobre o nível de proximidade que deve ser considerado. De acordo com o 
projeto original, em seu art. 2•, a distãncia entre o aterro e essas áreas 
deverá ser fixada em estudos precedidos por Relatório de Impacto Ambiental 
- RIMA -, fornecido pelo órglio competente. 

Ao apresentar o Substitutivo n• 1, a Comissão de Constituição e Justiça 
considerou o pressuposto de que a legislação que disciplina o assunto já 
prevê a obrigatoriedade de licenciamento prévio para esse tipo de 
empreendimento, com a apresentação do respectivo relatório de impacto 
ambiental. Essa licença permite ao órgão competente - em Minas, o COPAM 
- impor condições e ajustes para que se proceda a uma adequada execução 
da obra, considerada caso a caso. O novo texto definiu que o distanciamento 
mfnimo e outros balizamentos necessários serão fixados em deliberação 
especifica, tendo em vista o caráter técnico da medida. Assim, a instalação 
de aterros próximos a zonas residenciais, corpos d'água e espaços territoriais 
especialmente protegidos terá como base estudos prévios elaborados pelos 
órgãos seccionais de apoio da Secretária de Meio Ambiente. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em seu exame no 1° 
turno, entendeu que aquela solução ê a mais adequada, pois evita introduzir 
no corpo da lei parãmetros eminentemente técnicos, sem descuidar de que o 
órgão ambiental competente faça as mudanças necessárias por meio de ato 
normativo próprio. Portanto, consideramos prejudicada a Emenda n• 1, ao 
reiterarmos a orientação desta Comissão em seu parecer no 1° turno . 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n• 1, apresentada 

em Plenário, ao Projeto de Lei n• 1.305/2000. 
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente e relator - Antônio Andrade - Maria José 

Haueisen. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.697 a 1.702/2001 - Requerimentos n°s 2.478 e 2.480/2001 -
Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues, Pinduca Ferreira, Elaine 
Matozinhos, Chico Rafael e Agostinho Silveira - Proposição Não Recebida: 
Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Comunicações: 
Comunicações da Bancada do PL, da Comissão de Meio Ambiente e dos 
Deputados Marcelo Gonçalves, Miguel Martini, Antônio Carlos Andrada e 
Ermano Batista - Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado 
Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, 
João Leite, Miguel Martini, Antônio Carlos Andrada, João Batista de Oliveira e 
Agostinho Silveira- Questões de Ordem- 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: 
Abertura de Inscrições- Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dimas 
Rodrigues, Pinduca Ferreira, Elaine Matozinhos e Chico Rafael; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Agostinho Silveira; 
aprovação - 2" Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Chamada para verificação de quórum; inexistência de quórum 
para votação das propostas de emenda à Constituição - Questões de ordem -
Chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental 
para votação - Questões de Ordem - Votação, em 1 o turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 15/99; Questão de ordem; aprovação - Questões 
de Ordem - Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
50/2001; discursos dos Deputados João Batista de Oliveira e Miguel Martini; 
votação nominal do Substitutivo no 1; aprovação; declarações de voto -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão -Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -João Paulo 
-João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga- José Henrique 
- José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olfvia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

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

reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes. 
2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposiçôes: 
PROJETO DE LEI N° 1.697/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Lar Teresa de Jesus, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

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

Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2001. 
Fábio A velar 
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública estadual a 

Associação Lar Teresa de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte, 
a qual tem como finalidade estatutária a prática da caridade, por meio da 
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assistência social e da administração de uma casa para hospedagem 
gratuita de pessoas carentes portadoras de neoplasias em tratamento 
ambulatorial nos hospitais de referência da Capital. 

Trata-se de uma associação civil de natureza filantrópica, caritativa, de 
assistência social e sem finalidade lucrativa, pelo que conto com o 
indispensável apoio dos meus nobres colegas parlamentares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.698/2001 
Declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê - LUK -, com 

sede no Município de Uberlãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê 

- LUK -, com sede no Município de Uberlãndia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Liga Uberlandense de Karatê- LUK -, foi fundada em 1994, 

na fonna de sociedade civil, sem fins lucrativos, em que seus dirigentes 
exercem trabalho voluntário, objetivando a divulgação e promoção do esporte 
em Uberlãndia e região. 

O objetivo maior da referida entidade é organizar, orientar e definir o caratê, 
contribuindo para a disseminação da prática desportiva, visando a saúde e o 
bem-estar da população, principalmente dos jovens, contribuindo para sua 
educação, o convívio em grupo e sobretudo a fonnação de cidadãos. 

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele municfpio, 
apresentamos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares para 
sua aprovação. 

- 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" 1.699/2001 
Declara de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, com sede no 

Municlpio de Bambu f. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, 

com sede no Municfpio de Bambu!. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

~------------------------------_J 
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Justificação: O Clube Mocinhas de Ontem, fundado em 10/8/99, é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos. Seu objetivo principal é congregar 
senhoras maiores de 50 anos para a realização de atividades ocupacionais, 
de turismo, lazer e cultura que contribuam para a melhoria da sua qualidade 
de vida, assim como para o bem-estar geral desse grupo de pessoas. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual esperamos e contamos com a anuência dos 
nobres pares ao projeto proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.700/2001 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Formiga, com 

sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia 

de Formiga, com sede nesse municfpio. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Formiga, fundada em 

1°/1/1893, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por fim precfpuo 
a prestação de relevantes serviços à comunidade, sendo a sua principal meta 
a assistência médico-hospitalar aos doentes em geral e aos mais carentes, 
além de oferecer-lhes alojamento adequado ao mais breve restabelecimento 
possfvel. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovaçao deste 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.701/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e 

Produtores Caseiros de Cataguases e Regiao- CATART. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artesaos, 

Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e Região- CATART 
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-, com sede no Municlpio de Cataguases. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2001. 
Sebastião Costa 
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Justificação: A Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores 
Caseiros de Cataguases e Região- CATART -, com sede no Município de 
Cataguases, tem por objetivo a prestação de serviços que possam contribuir 
para o fomento e a racionalização das explorações artesanais e 
manufaturadas caseiras e para melhorar as condições de vida de seus 
associados. 

A CATART presta um relevante serviço social, uma vez que, ajudando os 
associados na comercialização de seus produtos, age como agente 
catalizador, pois os recursos arrecadados se destinam aos próprios 
associados e ao desenvolvimento da Associação. 

A Associação desenvolve um brilhante trabalho visando a suprir as 
necessidades de todos os seus associados, nas áreas econõmica, social, 
tecnológica, educacional, cultural, ecológica, sem nenhum objetivo lucrativo. 

Dessa forma, está perfeitamente apta a ser reconhecida como entidade de 
utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.702/2001 
Dispõe sobre a efetivação dos servidores públicos designados pela 

Secretaria de Estado da Educação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam efetivados os servidores públicos designados pela 

Secretaria de Estado da Educação. 
Parágrafo único - Os servidores de que trata o "caput" deste artigo deverão 

ter, no mfnimo, 1.800 (mil e oitocentos) dias de efetivo exercfcio em funções 
designadas pelo Estado. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2001. 
Adelino de Carvalho 
Justificação: O projeto de lei apresentado visa atender algumas das 

reivindicações dos servidores públicos designados, especialmente os da área 
da educação. Eles estão a serviço do Estado há muitos anos, e sua situação 
funcional é irregular. O concurso público previsto pelo Decreto n° 45.534, de 
2001, e o Edital n° 1/2001 não consideram a experiência adquirida pelos 
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Em face do exposto, entendemos que a legislação em vigor, como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a PEC n• 3g e a Emenda Consmucional n• 1 g, do 
Governo Federal, ainda não corrigiram essas injustiças. 

Apresentamos o projeto de lei para apreciação dos nobres pares, na 
expectativa de sua aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.47812001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Francisco 
Badaró pela realização da festa de Nossa Senhora do Rosàrio dos Homens 
Pretos de Sucuriu. 

N° 2.47912001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Virgem da 
Lapa pela realização da festa de Nossa Senhora da Lapa. 

N° 2.480/2001, do Deputado Durval Ângelo, solicitando se consigne nos 
anais da Casa manifestação de repúdio ao Prefeito Municipal de Almenara 
pela atitude tomada em relação a policiais civis do municfpio. (- Distribufdos à 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dimas 
Rodrigues, Pinduca Ferreira, Elaine Matozinhos, Chico Rafael e Agostinho 
Silveira. 

Proposição Não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado com vistas à liberação da pesca profissional no 
Estado. (- A Presidência deixa de receber a proposição nos termos do inciso 
IV do art. 173 do Regimento Interno.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PL, da 

Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Miguel 
Martini, Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista. 

Comunicação Não Recebida 
-A seguir, a Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Amado Batista 
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Toledo, ocorrido em 21/8/2001, em São José do Alegre. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

senhoras e senhores, dois motivos me trazem à tribuna nesta tarde. Em 
primeiro lugar, gostaria de comentar a respeito de um movimento nacional 
que se iniciou ontem, em quase todos os Estados brasileiros, na tentativa de 
sensibilizar o Govemo Federal a desencadear um programa urgente de 
recuperação das estradas federais, das BRs do nosso Pais. 

Esse movimento suprapartidário -que passou e ainda passa por momentos 
importantes, principalmente em Minas Gerais -, está chamando a atenção 
das autoridades federais. Seu objetivo é a liberação dos recursos 
necessários à recuperação das estradas federais em Minas, que é a maior 
malha rodoviária do Pais. Coincidiu com outro, que também estamos 
desencadeando há algum tempo, que é a recuperação da BR-135, rodovia 
importante que liga Belo Horizonte ao Sul da Bahia, passando por Montes 
Claros. 

Esse movimento passou por dois momentos importantes. O primeiro diz 
respeito ao trecho asfaltado de Belo Horizonte a Montes Claros. No final do 
ano passado, essa questão foi objeto de ação nossa no Ministério Público. 
Responsabilizamos o Ministério dos Transportes, o DNER, pelos acidentes 
que aconteciam naquele trecho, ceifando várias vidas em apenas um ano. 
Foi iniciada uma operação provisória, que tapou os buracos. Assim, nos 
últimos seis meses, a rodovia voltou a ser trafegável, diminuindo-se 
sensivelmente os acidentes fatais. Espero que os compromissos do Governo 
Federal, que até o momento não foram cumpridos, sejam iniciados 
imediatamente, porque o período chuvoso está sendo aguardado para 
setembro ou outubro. Se na BR-135, no trecho que liga Belo Horizonte a 
Montes Claros, não for realizado um serviço permanente, com a substituição 
do asfalto em alguns locais e recuperação ampla em outros, certamente 
teremos a volta da maior desgraça que aconteceu durante vários anos, 
matando muitos inocentes. 

Neste dia 22 de agosto chamamos a atenção do Governo Federal, do 
escritório do DNER em Belo Horizonte, porque a partir de hoje, em conjunto 
com os companheiros Deputados, principalmente os do Norte de Minas, 
iniciaremos um movimento de pressão junto aos Deputados Federais, a fim 
de que intervenham junto ao DNER, ao Ministério dos Transportes, com o 
objetivo de conseguir os recursos necessários à substituição do asfalto da 
BR-135. 
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O segundo momento diz respeito ao trecho compreendido entre 

ltacarambi, Manga e Montalvãnia, de aproximadamente 150km, que não 
possui asfalto. No final do Governo passado houve a liberação de recursos. 
Após o inicio das obras, o TCU interditou-as, impedindo o repasse de mais 
recursos para a BR-135, alegando irregularidades na prestação de contas 
pelo DER de Minas Gerais. 

Na semana passada, tivemos vitória maiúscula no Tribunal de Contas da 
União, que, acatando as deliberações e as prestações de contas do DER, 
liberou a BR-135, de ltacarambi a Manga e Montalvãnia, para novamente 
receber os recursos do Governo Federal. No entanto, o Ministério dos 
Transportes está alegando que os recursos anteriormente designados para 
esse trecho foram desviados para outras BRs e não dispõe de dinheiro para 
reiniciar a obra no ano de 2001. 

Neste momento, quero fazer jus ao Prefeito de Manga, nosso companheiro 
Haroldo Bandeira, aos Vereadores de Manga, de ltacarambi, de Missões e de 
Montalvãnia, que, num ato simbólico, interditaram a ponte sobre o rio São 
Francisco, na cidade de Januária, mostrando toda a indignação da classe 
polftica do Norte de Minas e solicitando que se inicie um movimento para 
sensibilizar o Governo Federal e, principalmente, a bancada de Deputados 
Federais, para que consigam novamente alocar recursos e reiniciar a obra de 
pavimentação da BR-135, no trecho de ltacarambi, Montalvânia e Manga. 

Quero convidar os Deputados, principalmente os que são votados no Norte 
de Minas, para irmos a Brasflia marcar audiências com o Ministro dos 
Transportes e, sobretudo, com os Deputados Federais, para que possamos 
levar esses dois assuntos que são cruciais para todos nós, que é a 
recuperação da BR-135, de Belo Horizonte a Montes Claros, e o reinlcio das 
obras de pavimentação asfáltica de ltacarambi, Manga e Montalvãnia. 

O Deputado Doutor Viana {em aparte)* - Nobre Deputado Carlos Pimenta, 
ainda ontem tocamos nesse assunto. Parabenizo V. Exa. por voltar hoje à 
tribuna. Temos que dar seqüência a essas cobranças, fazendo pressão 
mesmo, porque o Sr. Ministro dos Transportes Eliseu Padilha veio de 
Brasflia, desceu do avião em Três Marias, foi, pela Rodovia 040, até o trevo 
de Curvelo vendo os buracos e a situação criminosa em que se encontra; do 
trevo de Curvelo, peregrinou ainda pela BR-135 até Curvelo e lá foi enfático 
diante de muitas pessoas, prometeu liberar recursos no inicio do segundo 
semestre. Ainda falou que para Minas, naquela época, já tinha sido liberado o 
valor de R$1 00.000.000,00; que ainda havia mais de R$500.000.000,00 no 
orçamento para o DNER em Minas Gerais e que, daquela soma, destinaria 
R$100.000.000,00 para recapear o trecho do trevão até Três Marias, na BR-
040 e, na BR-135, pelo menos até Buenópolis, que era a parte que estava 
mais estragada naquela época. 
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Toda a semana estamos passando por lá. A operação tapa buraco foi 

realizada, mas, agora, os buracos estão voltando. Por isso, vamos 
novamente cobrar dele, fazer retornar aquela mesma comissão, porque é 
através da persistência que vamos conseguir evitar, prevenir, porque não 
queremos que aconteça a ninguém acidentes mais graves envolvendo vidas 
humanas. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. e, desde já, 
convido-o para ir a Brasllia, na próxima semana, em audiência que está 
sendo marcada com o Ministro dos Transportes e com Deputados Federais 
do nosso Estado, para que possamos levar adiante essa programação. 

Gostaria ainda de tratar de dois assuntos importantes. 
Primeiro, gostaria de parabenizar os trabalhadores do setor de educação 

que estão hoje em Belo Horizonte, representando todas as diretorias 
regionais de educação, para dialogar, para fazer valer as discussões que são 
feitas nas várias regionais do nosso Estado. Com certeza absoluta, todos 
teremos o maior prazer em levar adiante essa discussão, em escutar nossos 
companheiros trabalhadores da educação e tentar, dentro das possibilidades 
do Poder Legislativo, principalmente iniciar um movimento de defesa rígido, 
firme e forte para aquelas pessoas que, durante anos, têm construído nosso 
Estado e, de um momento para o outro, não podem ser abandonadas, da . 
forma como está sendo proposto. Têm o meu total e irrestrito apoio, 
principalmente ajudando a regional de Montes Claros e Januária. Já estive 
com os funcionários e quero participar das discussões, dando minha 
contribuição para que se faça justiça àquelas pessoas que, verdadeiramente, 
constroem esse Estado. 

O último assunto refere-se à questão da saúde pública. Tenho em mãos 
um levantamento feito na minha região, quando, no mês de julho, tivemos a 
oportunidade de percorrer mais de 60 municípios no Norte de Minas, fazendo 
um trabalho como integrante e participante da Comissão de Saúde desta 
Casa, para mostrar agora, no segundo semestre, dados estatísticos sobre a 
precariedade do serviço de saúde pública no Norte de Minas. Temos nada 
mais nada menos que 47 cidades que não possuem sequer a mínima 
estrutura de saúde pública. Qualquer pessoa que precise de serviços 
elementares, de atendimentos básicos, é colocada numa ambulância e 
levada às cidades vizinhas. São 47 cidades que mal têm um posto de saúde 
e, muitas vezes, nem medicamentos. Hoje, essas cidades precisam da ajuda 
do Governo do Estado. Agendaremos uma audiência com S. Exa. o 
Secretário da Saúde, Carlos Patrício, para mostrar a dificuldade que estamos 
enfrentando no Norte de Minas e que não é possível estabelecer 
programação de saúde pública que seja igual em todas as regiões do Estado. 

No Sul de Minas, a situação é absolutamente diferente da do Norte. A 
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situação da área metropolitana é também complicada e diferente da de 
outras regiões. Dizem que Minas tem leitos sobrando, que não é filosofia do 
Governo Federal e de nenhum governo a instalação de sequer mais um leito 
no nosso Estado. Talvez essa verdade possa prevalecer no Sul de Minas ou 
na área metropolitana de Belo Horizonte, mas, na minha região, são 47 
cidades, são mais de 800 leitos que precisam ser instalados, porque não é 
possível que se construa a cidadania para uma cidade rica e deixemos as 
cidades pobres da forma como estão. 

Apresentaremos esses dados colhidos e bem elaborados na Casa, na 
Comissão de Saúde, levaremos ao Governo do Estado e ao Governo 
Federal. Queremos, sim, pelo menos uma unidade de saúde básica e 
elementar para tratar pessoas que tenham sido ofendidas por um animal 
peçonhento, uma cobra ou escorpião, ou um caso de desidratação, para 
fazer atendimentos médicos básicos que sejam necessários na minha região 
do Norte de Minas e não deixá-la ao abandono, tendo como único 
instrumento de saúde pública a ambulãncia, que transporta o paciente para 
as cidades vizinhas. 

Termino fazendo um apelo, pedindo que seja revista essa programação de 
saúde de Minas Gerais. Temos várias Minas: de Belo Horizonte para baixo 
são as Minas e para cima são as Gerais. Não podemos continuar convivendo 
com essa situação, com essa dor, com esse desespero e precariedade no 
setor de saúde pública, principalmente no Norte de Minas e no vale do 
Jequitinhonha. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público, 

telespectadores da 1V Assembléia, inicialmente parabenizo a Assembléia 
Legislativa, especialmente a Comissão de Educação, pela audiência pública 
realizada nesta manhã. Sr. Presidente, também parabenizo V. Exa. pela 
sensibilidade de haver trazido ao debate o assunto relacionado aos 
contratados e designados da área de educação. Tivemos o plenário cheio e 
também as galerias. Houve grande participação dos Deputados e dos 
servidores de todas as regiões do Estado. Foi um momento rico da 
Assembléia Legislativa representando esse segmento do povo. A audiência 
se estendeu além das 13 horas. 

Houve o reconhecimento do apoio da Comissão de Educação e da 
Assembléia Legislativa à mobilização, ao movimento desses servidores. 
Tivemos testemunhos emocionantes sobre o tempo que essas pessoas já se 
dedicaram ao serviço público sem receber do Executivo atendimento ou 
reconhecimento. 

Tenho a oportunidade de presidir uma comissão especial que está tratando 



z 
õ 

• 
~ 
E 

~ 
o . • 
~ ;; 
.g 
• • < . .. 
• : 
~ 

541 
do veto à reorganização da Secretaria da Educação. Hà uma emenda, 
apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a qual tive oportunidade de 
ver derrotada neste Plenário. Refere-se às férias e ao 13° salário desses 
servidores, o que foi vetado pelo Governador. Esperamos que a comissão 
especial dê parecer contràrio ao veto do Governador e que o Plenário da 
Assembléia Legislativa derrube esse veto. A esses contratados e designados 
devem ser dados os direitos inerentes a todos o trabalhadores. 

É interessante que alguns alegam a inconstitucionalidade de efetivação 
desses servidores. No entanto, a pergunta colocada na manhã foi se a 
Constituição foi atendida nos casos de funcionários com 25 anos de Casa, 
sem direito à indenização e que muitas vezes nem tinham recebido 13°, 
férias. Portanto, querlamos lembrar essa audiência pública tão importante na 
Assembléia Legislativa hoje. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de, nesta tarde, trazer a este 
Plenário a nossa decisão de nos desligarmos do PSDB Depois de tantos 
anos, pois ingressei em 1992, e de pertencer apenas a esse partido na minha 
vida, tomamos a decisão de nos desligarmos. Foi uma decisão difícil de ser 
tomada, porque quando ingressamos, tínhamos todos os sonhos do ideário 
da social-democracia. Lutamos, especialmente em 1993, por esse sonho, 
quando tivemos o plebiscito pelo parlamentarismo. Lutamos muito e votamos 
favoráveis pelo parlamentarismo naquele momento. Mas, infelizmente, alguns 
setores da esquerda - com quem eu tinha um contato diário por estar na 
Prefeitura de Belo Horizonte, como Secretário de Esportes -, que viam a 
possibilidade clara da eleição de Lula, mesmo defendendo o 
parlamentarismo, votaram no presidencialismo na expectativa de que Lula 
fosse o vencedor; porém, o que vimos foi a derrota de Lula e a vitória de 
Fernando Henrique Cardoso. Lamentavelmente não temos no País algo tão 
importante: o parlamentarismo. Acompanhamos, em nlveis federal, estadual 
e municipal, um Poder Executivo hipertrofiado, um Poder Executivo que vive 
de medidas provisórias ou de decretos, cada dia mais enfraquecendo o 
Poder Legislativo. 

Foi com esse sonho que ingressamos no PSDB, o sonho da implantação 
do parlamentarismo, o sonho das reformas que considerávamos 
fundamentais para o Pais, a reforma agrária, a reforma potrtica, 
especialmente dando oportunidade de termos o financiamento público das 
campanhas, para não enfrentarmos as desigualdades de campanhas, como 
tive, infelizmente, a oportunidade de enfrentar recentemente, com o uso da 
força da máquina, com o uso descarado do poder econômico. Sonhávamos 
com essas reformas. Sonhávamos com reformas que trouxessem para o 
nosso povo realmente igualdade. Nesta Assembléia procurei lutar para que 
efetivamente a reforma agrària tivesse apoio no Estado, para que os direitos 
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humanos, tão atacados, pudessem também ter apoio na Assembléia 
Legislativa. Mesmo antes da Assembléia Legislativa, como Secretário 
Municipal de Esportes, procurei fazer um trabalho voltado especialmente para 
a criança, voltado para a parte exclulda da nossa população. Dos projetos 
que deixamos na Secretaria de Esportes, e que se tornaram programas, 12 
ao todo, muitos permanecem até hoje, como o Projeto Dente de Leite, que 
usa ex-jogadores de futebol para dar treinamento a mais de 6 mil crianças em 
Belo Horizonte. Procuramos, dentro daquilo que acreditávamos, dentro da 
social democracia, levar o nosso trabalho parlamentar, e mesmo executivo 
em algum momento. Lamentavelmente não conseguimos ver traduzido aquilo 
que sonhávamos, mesmo o PSDB estando no governo por duas vezes. Por 
isso, neste momento, nossa decisão de sairmos do PSDB, para continuarmos 
a defender bandeiras em que acreditamos. Queremos permanecer lutando 
por essas bandeiras, por aquilo que considero mais importante e mais 
sagrado, que é fazer do ser humano o centro, o objetivo maior dos governos, 
o objetivo maior de todas as administrações. Sei que em alguns momentos é 
importante o desenvolvimento econômico, mas considero que o 
desenvolvimento humano está acima de qualquer perspectiva, de qualquer 
planejamento, de qualquer intenção de governo. Deve estar acima de todas 
as especulações que muitas vezes motivam os governos; deve estar acima 
de tudo aquilo que pode, de alguma forma, facilitar o desenvolvimento 
econômico, que coloca, porém, o ser humano em um estágio abaixo daquele 
em que consideramos que ele deva estar. 

Vemos que, lamentavelmente, isso acontece no Pais. Quero ingressar num 
partido onde o ser humano seja colocado acima de todas essas questões. 

Nesta minha despedida do PSDB, agradeço aos meus queridos 
companheiros, cujo trabalho respeito assim como a coerência da bancada, 
que, mesmo derrotada, permaneceu na Oposição nesta Assembléia, longe 
das benesses do Governo e fiel ao povo mineiro. Agradeço aos que me 
lideraram, Deputado Hely Tarquinio, Deputado Miguel Martini, que, junto com 
os demais Deputados, deram a direção de oposição à Bancada do PSDB na 
Assembléia Legislativa. Aqui lutamos pelo que acreditávamos que atendia ao 
povo mineiro. Agradeço aos meus companheiros do PSDB por me 
escolherem para Líder da Oposição nesta Casa, Líder da Minoria, cargo que 
muito me honrou e que procurei desempenhar com minha constante 
presença, entusiasmo e vontade. Agradeço ao Líder do PFL, Deputado 
Sebastião Costa, com quem tinha contato permanente, por seu apoio. 
Agradeço, também, ao Líder do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e aos 
demais Deputados do partido, com quem tivemos diálogos, montando 
estratégias de oposição nesta Casa. 

Infelizmente, no PSDB, não pude realizar meus sonhos. Minha trajetória 
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como cidadão de Minas Gerais demonstra um compromisso permanente 
com o clube que defendi por 20 anos, com a luta pelo social na minha igreja, 
por 26 anos, empenhando-me no trabalho com crianças. No exterior, tive a 
oportunidade de fundar a Associação dos Atletas de Cristo, que hoje se 
estende por 50 paises. Em São Paulo, na Baixada do Glicério, os atletas se 
encontram diretamente envolvidos com a questão social. No Rio de Janeiro, 
na Baixada Fluminense, temos um trabalho com 200 crianças, liderado pelo 
Jorginho, que joga no Vasco da Gama. Lamentavelmente, não pude 
continuar no PSDB. Convidado pelo Governador do Rio, Antony Garotinho, 
para ingressar no PSB, num novo projeto comprometido com o social, estou 
discutindo a possibilidade com a Executiva Nacional do referido partido. 
Quero me engajar num projeto em que o ser o humano seja a causa principal 
da nossa luta. Estarei, nesta Assembléia, cumprindo meu mandato no 
permanente compromisso com a vida das pessoas. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado:Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta 

tribuna para fazer alguns comunicados e, ao mesmo tempo, dizer que 
considero este novo momento que a Assembléia passa a viver, 
necessariamente, um momento muito rico, em que coloco alguns desafios a . 
todos os parlamentares, principalmente à Mesa Diretora e aos Líderes desta 
Casa, no sentido de, junto com a sociedade, encontrar um modelo ideal de 
ação parlamentar. Qualquer precipitação em qualquer julgamento pode 
conduzir ao erro; qualquer análise sensata deve ser feita, não no calor das 
paixões, mas diante de fatos, diante de dados, diante de informações que 
permitirão a toda a sociedade fazer o seu julgamento. Não deve ser feito 
julgamento num momento passional, de emoções; corre-se o risco de 
cometer injustiças ou de se precipitar em julgamentos. 

Em segundo lugar, estou comunicando que, a partir de hoje, não sou mais 
Uder do PSDB nesta Casa. Estou entregando o meu cargo de Uder dessa 
tão honrosa bancada por algumas razões que enumero. No inicio da 1" 
Sessão Legislativa deste ano fui distinguido pelos 14 companheiros do PSDB 
como Uder. E, ao assumir a liderança, considerava que um Uder tem que 
estar disposto a caminhar na frente, deve estar disposto a sacriflcios. Líder é 
aquele que vai à frente, que se arrisca, que é capaz de, às vezes, até colocar 
sua cabeça como prêmio em defesa dos liderados e dos seus interesses. 
Uder não é aquele que deve aproveitar-se, mas aquele que deve servir mais. 

Por entender essa realidade e perceber a dificuldade do PSDB, nesses 
dois anos de mandato, em exercer a oposição ferrenha a este Governo 
Estadual, coerente com o que o povo de Minas escolheu, já que o PSDB foi 
escolhido para fazer oposição a este Governo, resolvi agir assim. 
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Há muitos anos nesta Casa - e não me lembro de ter acontecido em 

outro momento -, não ocorria o fato de um partido manter todos os seus 
parlamentares em oposição rigorosa, como fez o PSDB até o dia de hoje, 
mesmo sendo perseguido pelo Governo, sem ser recebido nas Secretarias, 
tendo quase todos os seus projetos de lei, senão todos, retaliados e vetados. 

Essa bancada merecia o respeito daqueles que estão no Governo Federal 
e do partido como um todo. Assim, pedi aos companheiros outro voto de 
confiança, pois lutaria para fazer seu trabalho reconhecido nos níveis 
federais. Iniciamos, então, um processo. Criamos um Colégio de Líderes do 
PSDB e trouxemos os Líderes de outros Estados a Belo Horizonte. Fizemos 
um segundo encontro, em Recife, e um terceiro, em Brasflia. Fomos falar 
com a bancada federal, com o Presidente da Cámara Federal, Deputado 
Aécio Neves, e com o Presidente da República. Falamos também com o 
antigo e o novo Presidente nacional do partido. Pediram-nos um prazo até 
julho para uma resposta. Esse prazo já se esvaiu, e o Presidente pediu um 
novo prazo até agosto, que também se esvaiu. Depois disso, recebi alguns 
recados pela imprensa. 

Portanto, eu, que tinha tomado uma postura firme na defesa desses 
interesses, não obtive êxito e, por ter chegado a um momento de total 
descrédito no que se refere á possibilidade de o conseguir, senti que era a 
hora de entregar meu cargo, o que faço agora no Plenário, depois de já ter 
feito diante da bancada. Junto com esse pedido, entrego também minha ficha 
de desfiliação do PSDB. 

Nesta oportunidade, quero agradecer ao PSDB, por ter-me acolhido no 
primeiro mandato e em um segundo momento, após eu ter saído para criar 
um partido, que se extinguiu. Agradeço a acolhida de todos os Lideres 
maiores, como o Presidente Aécio Neves, o Ministro Pimenta da Veiga, o ex-
Governador Eduardo Azeredo, o Presidente Danilo de Castro, o Secretário 
Antônio Carlos Andrada, que me deram condições de exercer, com 
dignidade, meu mandato, nas posições que ocupei. 

Faço ainda um agradecimento muito especial a todos os companheiros 
Deputados da Bancada do PSDB, bravos guerreiros, homens e mulheres, 
como a Deputada Elbe Brandão e a Deputada Maria Olívía, que bravamente 
se entrincheiraram na Assembléia, em defesa dos maiores interesses do 
povo mineiro. 

Devo dizer que, em nenhum momento, houve sequer um descuido de cada 
um deles ao cumprirem as determinações, as conclusões e as posições da 
bancada com relação a todos os projetos e matérias debatidas e votadas 
neste Plenário. Cabe-me apenas agradecer-lhes o carinho, o apoio e a forma 
como se comportaram e se conduziram. Agradecemos também aos técnicos 
e aos assessores do PSDB o trabalho árduo e competente, fazendo com que 
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pudéssemos cumprir bem a nossa missão de Uder do PSDB. Ao entregar 
essa Liderança, continuo fiel aos meus princípios, às minhas idéias e à minha 
forma de atuar. O partido que escolheremos necessariamente deverá estar 
em oposição ao Governo Itamar Franco. Continuarei na trincheira da 
Oposição, porque sinto que devo ser coerente. Obrigado a todos os 
companheiros de outros partidos que, conosco, conseguiram dar o que a 
sociedade precisava, fazendo oposição e forçando o Governo a debater. 
Agindo assim, fomos vitoriosos aqui. 

Neste momento, entrego a Liderança do partido, desejando ao novo Uder, 
Deputado Antônio Carlos Andrada, e ao novo Uder da Minoria, que deve ser 
o Deputado Ermano Batista, muito sucesso, pois competência e capacidade 
possuem. 

Estamos discutindo com outros partidos. Recebemos convites do 
Governador Antony Garotinho, do PSB do Rio de Janeiro, do Diretório da 
Executiva Nacional do PSB e dos lfderes estaduais desse mesmo partido. O 
Brasil precisa passar por uma reforma polftico-partidária. 10 preciso que os 
estatutos e os programas dos partidos sejam não apenas retórica, mas 
também prática verdacfeira em prol da sociedade e do povo. Em breve, 
estaremos subindo a esta tribuna para anunciar a decisão que tomamos. 
Este momento, entre a entrega da Liderança e a desfiliação, será utilizado 
como um prazo para reflexão, em que estaremos conversando com os 
nossos companheiros e amigos, a fim de escolhermos o caminho que 
julgarmos melhor para continuarmos servindo ao povo mineiro. Muitcr 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

prezados assistentes e telespectadores da TV Assembléia, assumo a tribuna 
com um sentimento misto de alegria e satisfação e de tristeza. Alegria e 
satisfação pela indicação pelos meus pares para ocupar a Liderança do 
partido na vaga deixada pelo Deputado Miguel Martini. 10 uma função que 
muito nos honra e dignifica. Tenho a certeza de que, com essa confiança 
depositada em nosso nome pela bancada, de maneira espontânea e 
unânime, iremos, com o maior esforço e dedicação, por meio de um trabalho 
intenso, honrá-la, para que o partido possa continuar a percorrer o caminho 
que tem trilhado nesta Casa, em sintonia com o povo mineiro, na defesa dos 
interesses maiores do Estado. 

Também neste momento, como disse, há um sentimento de tristeza, 
porque o partido - falo em nome de todos os integrantes da Bancada do 
PSDB - sente muito o afastamento do Deputado Miguel Martini, não só da 
Liderança, mas do partido, assim como o do Deputado João Leite. Mais do 
que colegas, são amigos, com os quais tivemos a oportunidade e o privilégio 

~------------------------------_J 
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de conviver durante este mandato. Outros mais antigos tiveram também 
esse privilégio, por mais tempo. Sem dúvida foi uma convivência muito rica e 
proveitosa. São homens experientes, dignos e honrados, que trouxeram 
contribuição não só para esta Casa durante o período em que atuaram no 
nosso partido, mas também como cidadãos, homens sérios, preocupados 
com a vida política e social, enfim, com os rumos que a política e o nosso 
Estado estão seguindo. 

A minha palavra é de despedida e de agradecimento. Agradecimento pelo 
trabalho intenso, dedicado, sério, que fez crescer a importancia da nossa 
bancada, ocupando espaços e posições variadas aqui na Casa. Também nos 
grandes episódios que esta Casa viveu, pela contribuição que deram nos 
momentos críticos, com conselhos, orientações, enfim, pela participação 
amiga que, tenho a certeza, continuará. Afastam-se do comando, da 
Liderança, para seguir outros caminhos, conforme anunciaram aqui, de 
acordo com os seus projetos, que são legltimos. Embora estejamos todos 
lamentando a perda, temos de respeitá-los em suas opções. Cada um 
constrói o seu caminho e caminha de acordo com as suas convicções. Que 
tenham boa sorte e sejam vitoriosos. Recebam os nossos votos de 
reconhecimento, de agradecimento, de pleno êxito e sucesso nessa nova 
etapa que inauguram nas suas vidas polfticas e partidárias. A presença 
desses .colegas no partido, durante esse período todo, criou marca e 
identidade que continuará, não dentro do êmbito partidário, mas dentro do 
Plenário. Estaremos aqui juntos, como colegas, comungando os mesmos 
ideais, talvez trilhando alguns caminhos diferenciados para atingir o mesmo 
objetivo, que é o bem-estar social, a democracia social, uma organização 
estatal mais justa, enfim, uma Minas melhor, um Brasil melhor. O objetivo é o 
mesmo. O que muda, talvez, é a concepção e o caminho a trilhar para se 
alcançar esse objetivo maior. Tenho a certeza de que estaremos juntos aqui 
no Plenário, na trincheira da Oposição, cobrando, fiscalizando o Governo, 
exigindo providências e dando a nossa contribuição, humilde como Oposição, 
mas a nossa contribuição. Embora sejamos minoria no Plenário, damos 
nossa contribuição para o debate, com sugestões, idéias e propostas, como 
tem ocorrido nesta legislatura. 

Deputados Miguel Martini e João Leite, tenho a certeza de que a passagem 
de V. Exas. pelo PSDB só . deixará saudades, devido aos momentos 
importantes e ás contribuições valiosas. O nosso voto é de pleno êxito e 
sucesso, porque entendemos que democracia é isso, é essa visão variada, 
essa perspectiva de momentos diferentes e de momentos em que cada um 
expressa.a sua vontade, a sua convicção e a sua caminhada. Sejam felizes 
nessa nova opção. 

Nós, que permanecemos no PSDB, continuamos conyictos de que, apesar 
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das dificuldades e de algumas incompreensões, o objetivo do partido e do 
nosso programa é muito lúcido e está em sintonia com a modernidade da 
Nação: a democracia social. Apesar das dificuldades vividas pelos governos 
que representam o PSDB, os principies maiores da democracia social hão de 
imperar. Haveremos, ainda, nós, integrantes do PSDB, de dar a nossa 
contribuição, para que possa prevalecer essa visão de justiça social. 
!'<·;;remos aqui lutando, porque acreditamos nessa verdade, acreditamos no 
futuro c no "3rasil de amanhã e acreditamos que o povo brasileiro haverá de 
reconhecer -que o trabalho e o esforço agora feitos valem o sacrifício que 
passamos e vívcmo::. Vamos aceitar esse desafio. Vamos aceitar o ônus de 
ser governo, as inco;npreensões de ser governo, em nível nacional, e utilizar 
essa experiência para i~fíu;_-, em nfvel estadual - é a nossa missão maior 
como parlamentares estadu&;'l -, para que se cumpra, com maior eficiência, o 
papel governamental de atenaer>.~ necessidades do povo mineiro. 

São essas as palavras que dirijo ;, '!Sta Casa e, em especial, aos nossos 
colegas que deixam a legenda, mas qw continuam no Plenário, ao nosso 
lado, nessa empreitada maior, de defes;, ·- Minas e do povo mineiro. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João ~. ··-t,. de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira* - Caro Presidente, Deputado Antônio 

Júlio, colegas Deputados, Sras. Deputadas, visitant-•. :. ;;:Js!e~i':' "!- """P"r 
rapidamente esta tribuna para comentar dois assuntos. 

Esta Casa aprovou, ontem, a criação de uma CPI para analisar o custo do 
leite em Minas Gerais. O nosso Estado está sendo vítima de uma política 
predatória por parte das grandes indústrias, principalmente as multinacíonais 
do leite, que chegaram aqui, compraram as pequenas indústrias, as 
familiares, as tradicionais do interior do Estado, fecharam-nas e, agora, 
detêm o monopólio. Essas empresas estão promovendo baixa no custo do 
leite, levando á quebradeira geral os produtores que ainda acreditam na 
produção rural. 

Minas Gerais tem 853 munícfpios. Todos produzem leite, inclusive Belo 
Horizonte. Na periferia de Belo Horizonte, ainda existem fazendas de leite 
produzindo normalmente. A produção de leite emprega, diretamente, 
1.500.000 mineiros. É uma atividade até socialista, no sentido da distribuição 
da renda e do emprego ao longo do território nacional e do território mineiro. 

Como Presidente da Comissão de Política Agropecuária, posso dizer que já 
fizemos alguns convites à Parmalat para comparecer aqui. De forma 
autoritária, desconhece os nossos convites e não comparece para explicar, 
por exemplo, o fechamento da indústria de ltamonte e " nl!c c;:;;.-,;·i· ::c:. iéile 
em algumas cidades do Triãnpulo. Ta:-:;::,,;.-:-: :;~;;;""'u" ouvtr a Nestlé. Apenas 
a ltambé comp,.recc:;, . :.:o~:::;;;,,,iaaa por seu Presidente, Sr. José Pereira 
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Campos Filho, para prestar esclarecimentos. Explicou que está levando a 
fábrica da ltambé que seria implantada em Uber/ândia para Goiás por causa 
das alíquotas dos impostos. 

Essa política predatória reduz o preço do leite em plena entressafra para 
R$0,32 ou R$0,33 para o produtor, mas o preço para o consumidor continua 
entre R$0,90 e R$1, 10. 

Hoje o preço do leite diminuiu para o produtor, mas continuou o mesmo 
para os consumidores. Existe uma cartelizaçâo nltida na indústria do leite em 
Minas Gerais. A CPI que será instalada em breve por V. Exa., Deputado 
Antônio Júlio, irá ouvir aqueles que se recusaram a vir aqui como convidados, 
que não aceitaram o convite da Assembléia Legislativa, porque, quando 
convocados por uma CPI, têm de comparecer até por mando judicial. Com 
isso, queremos fazer essa discussão ás claras, a fim de verificar o que está 
havendo. 

Tomamos conhecimento de triangulações feitas por meio do MERCOSUL, 
pois o leite vindo do Uruguai e da Argentina é, na realidade, produzido na 
Nova Zelândia ou na Austrália. Apesar de ser um produto de baixlssima 
qualidade, estocado há três ou quatro anos, entra no Brasil com o carimbo do 
Uruguai ou da Argentina, quebrando os produtores de Minas Gerais, que 
estão endividados. A essa altura, todos esperavam receber um preço melhor 
pelo leite, a fim de saldarem suas dívidas. Como o preço baixou em plena 
entressafra, os produtores mineiros estão vendendo suas vacas para os 
frigoríficos, para o abate, com o objetivo de honrarem seus compromissos. 

Agradeço aos Deputados, porque em poucos minutos colhemos mais de 35 
assinaturas. Tenho a certeza de que a proposta para a instalação da CP/ terá 
77 assinaturas, pois é um assunto palpitante. Produzir leite e café faz parte 
da cultura, do orgulho de nosso Estado, cujos produtores estão sendo 
jogados ás feras, sem nenhuma defesa, incluindo o Governo do Estado, que 
não levantou um dedo para defendê-los. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)*- Muito obrigado, Deputado João 
Batista de Oliveira. Parabenizo-o por sua atitude corajosa e tenho a certeza 
de que esta Casa está a seu lado. É necessário que o campo seja olhado 
pelos Governos Federal e Estadual e pelas empresas, que têm de ter 
compromisso social. As empresas não têm tido esse tipo de compromisso. 
Ora, se ganham, se avançam, se ampliam o seu mercado, se o seu 
patrimônio e a sua renda líquida crescem, que retorno a sociedade precisa, a 
fim de sobreviver aos problemas econômicos? O leite é um fator muito 
importante para a subsistência de milhares de famílias brasileiras. 

Este debate está sendo feito no momento oportuno, porque o preço do leite 
- que está defasado - coloca as famllias em situação de penúria. Este é o 
momento de fazer uma discussão ampliada sobre ese problema, a fim de que 
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as entidades públicas, os Governos Federal e Estadual implementem uma 
polftica voltada para essa questão, porque está em jogo a vida de milhares 
de famílias que sobrevivem do leite. Culturalmente, existem famllias que, ao 
longo dos anos, estão sobrevivendo do leite. O mesmo acontecerá com seus 
filhos, que dependerão desse sustento para continuarem nas pequenas 
cidades e no campo, produzindo leite para o País. 

O Deputado João Batista de Oliveira* - Obrigado, Deputado Edson 
Rezende. Agradeço ao Deputado Marcelo Gonçalves, signatário da CPI, por 
solicitação da Comissão de Polftica Agropecuária. 

Reforçando suas palavras, Deputado Edson Rezende, o produtor de leite 
ficaria mais feliz se estivesse recebendo pouco, mas o preço do produto 
também tivesse baixado para os consumidores. O produtor recebe R$0,30 
por litro, mas o consumidor está pagando entre R$0,90 e R$1, 10. 

Na verdade, está custando caro para o consumidor e sendo mal pago o 
produtor. AI é que está o problema. 

Hoje, existem indícios de que quem muito ganha com o leite são os 
supermercados, as grandes redes, porque cobram para que as indústrias 
levem o leite, além de ganhar pela revenda do produto. Mas quem mais 
ganha mesmo, como está provado, é a indústria de embalagens. Dizem que 
só há um fornecedor de embalagem de leite longa vida no Brasil. 

Assim, estamos precisando abrir essa caixa-preta e mostrar a verdadeira 
face dessas indústrias, que fizeram uma política predatória. Compraram ou 
levaram à falência as indústrias tradicionais de leite em nosso Estado e, 
agora, estão fechando as suas, para cartelizar o mercado do leite, inclusive 
com importações, levando à quebradeira os produtores. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre a TV Minas. Assistimos, 
na Fundação TV Minas Cultural e Educativa, a um exemplo horrível de como 
deve funcionar uma tevê chapa branca. A TV Minas virou comitê eleitoral. 
Alguns políticos nem falam nela. Na campanha eleitoral do ano passado, em 
Belo Horizonte, sentíamos a tendência dos convidados que participariam das 
programações. Hoje, assistimos a programas de entrevistas, como o "Palavra 
Cruzada", em que o entrevistador, com tanta ãnsia de entrevistar o 
convidado, chega a antecipar as respostas. É um exemplo horroroso de 
como queimar e desrespeitar o dinheiro público. A TV Minas é uma tevê 
chapa branca que interrompe uma programação cultural para transmitir 
coberturas polfticas. 

Ao denunciar a TV Minas como péssimo exemplo, com uma péssima 
qualidade e uma falta de respeito no jornalismo, posso dizer que isso 
acontece com os profissionais que lá atuam, que são levados a conduzir a 
televisão para atingir objetivos eleitorais. 

Sou de um partido da base do Governador, mas, mesmo assim, venho 
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manifestar a minha insatisfação com a maneira com que a TV Minas, que 
deveria ser cultural e educativa, está sendo deseducativa com o povo de 
Minas Gerais. É uma tevê anti-democrática, estreita, que perdeu todas as 
conquistas ao longo da história, transformando-se num comitê eleitoral, numa 
tevê chapa branca. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado João Batista de 
Oliveira, quero elogiar a sua intervenção e concordar plenamente com ela. 
Hoje, a TV Minas não tem nada de educativa, a não ser a divulgação de 
alguns setores do Governo Itamar Franco, porque sabemos quais são os 
setores, as áreas, as Secretarias que mais aparecem. 

Quero também manifestar meu repúdio pelo fato de o PT, depois que saiu 
da base do Governo Itamar Franco, praticamente ser cortado de todo o 
noticiário. Este parlamentar, por exemplo, nunca mais foi entrevistado. Antes, 
praticamente, toda semana o era. E, mesmo na pouca cobertura que faz da 
Assembléia, adota essa postura, essa discriminação. 

Gostaríamos de dizer também que, quanto aos fornecedores, a TV Minas 
paga somente aos que lhe interessam. Tem uma enorme dívida com o 
Sistema Salesiano de Vídeo, mas, quando é procurada, protela cada vez 
mais. Além do mais, entre os fornecedores anteriores, faz uma distinção 
entre quem recebe e quem vai ser beneficiado. Isso é muito estranho. 

Precisamos fazer um debate na Comissão de Educação e trazer a TV 
Minas. Assino com V. Exa. esse requerimento, para colocarmos isso em 
pratos limpos. Devemos trazer, inclusive, o próprio Ministério, que tem a 
função de coordenar e controlar as tevês educativas do Brasil. Acho até que, 
hoje, a questão extrapola os limites do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado João Batista de Oliveira* - Agradeço ao Deputado Durval 
Ângelo. Quero registrar que a TV Minas possui profissionais qualificados, que 
são constrangidos por uma ação esdrúxula de condução de uma TV para 
atingir objetivos políticos, com lista de vetos de quem pode ou não falar na 
TV Minas. 

Concluindo, gostaria de exaltar a ação da TV Assembléia, que vem 
cumprindo muito do que a TV Minas deveria fazer, que ê permijir o 
contraditório dos mineiros. Na TV Assembléia, fala quem é contra e quem é a 
favor, inclusive as pessoas que querem criticar ações dos parlamentares 
desta Casa. Gostaria, Sr. Presidente, de solicitar a V. Exa. que dê todo o 
apoio para que a TV Assembléia continue forte e independente na sua ação, 
para que todos os mineiros possam expressar suas opiniões e sua fala a 
respeito da atuação dos parlamentares, não seguindo esse péssimo exemplo 
que a TV Minas dá a todos nós, principalmente aos estudantes de jornalismo. 
Quem estuda jornalismo diz: "Jornalismo é aquilo?". Isso decepciona até os 
estudantes de jornalismo do Estado. Muito obrigado. 
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• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira. 
O Deputado Agostinho Silveira - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio 

Júlio, Srs. Deputados, profissionais da imprensa e da Casa, senhoras e 
senhores das galerias que nos honram com sua presença, não ocupo esta 
tribuna para fazer aqui 'mea-culpa". 

Não venho fazer nenhum tipo de desabafo nem me fazer passar por vitima, 
até porque minha consciência nada me cobra quanto aos acontecimentos 
envolvendo a Assembléia Legislativa, Casa do povo, onde honrosamente 
trabalho há 2 anos e 7 meses, tendo para tanto, me submetido ao concurso 
democrático das urnas para ocupar o posto por um tempo determinado de 4 
anos. Diga-se de passagem, concurso aberto a qualquer pessoa que atenda 
aos requisitos legais. 

Desejo, sim, me dirigir ao povo de meu Estado, e de forma particular aos 
eleitores que me deram seus votos de confiança, à minha imensa famllia, aos 
amigos e conhecidos, a V. Exas., meus pares e colegas nesta honrosa 
missão, que nos foi confiada pelo povo. 

Parte da imprensa colocou em prática um projeto: denunciar, segundo seus 
interesses, uma situação. Passou ao povo uma versão, a sua versão. 
Exibindo o que lhe era conveniente e omitindo as verdades positivas do 
parlamento e suas importantes ações em favor do povo e da democracia. 

Como é de conhecimento público, sou Deputado cumprindo meu primeiro 
mandato. Não fiz nem participei da elaboração de leis, resoluções ou 
portarias para determinar valores destinados à minha pessoa flsica, a titulo 
de remuneração, muito menos verbas necessárias para o justo exercício do 
mandato de Deputado, que ora exerço, com dignidade e honra. 

Quando aqui cheguei, as regras já estavam definidas. Aos eleitos cabe 
exercer a opção pelo salário mlnimo ou pelos valores institui dos para o justo 
e pleno exercício das atividades que envolvem o mandato. A minha opção foi 
igual à de todos que por aqui já passaram e também a do quadro atual de 
parlamentares. 

Reconheço ser direito da sociedade e dever da Assembléia Legislativa 
informar o orçamento e o custo do parlamento, bem como a destinação 
detalhada dos valores a ela destinados no orçamento do Estado. Aliás, essa 
transparência é dever de todos os Poderes constituldos. Mas gostaria de 
aproveitar o espaço nesta tribuna para informar que em minha vida pude 
construir um período de 37 anos de trabalho ininterrupto, tendo passado pela 
função de contínuo a gerente de empresa da construção civil residencial; na 
minha mocidade, passei pelo mercado de capitais, pela advocacia e pela 
consultoria jurídica, pela indústria de espumas e colchões e pelo mercado 
imobiliário residencial, setores em que ainda tenho negócios. 
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Portanto, ser Deputado foi conseqüência do ideal. 
Não me arrependo. Vejo que os serviços que prestei e tenho prestado à 

sociedade no exercício deste mandato são positivos, trazem o sentimento de 
estar cumprindo bem minha missão, o que me deixa seguro e com a 
consciência em absoluta paz. 

Aqueles que já me conheciam antes deste mandato sabem perfeitamente 
que o que consegui foi de forma honesta e honrada. Não roubei, não fiz 
apropriações indevidas, paguei e continuo pagando meus impostos. 

Nunca roubei ou sequer usei empréstimos de Bancos oficiais para minhas 
atividades produtivas. E quantos não se valeram do poder para se 
locupletarem com dinheiro oficial, com dinheiro do povo de Minas e do Brasil? 
Só Deus sabe! ., 

E se algum dia contrai empréstimos junto a Bancos privados, nunca deixei 
de pagá-los. Nunca fui protestado, nunca fui réu em nenhum tipo de processo 
criminal e nunca fui executado pela justiça por deixar de cumprir qualquer 
compromisso assumido ao longo desses meus 52 anos de idade. 
Reconheço: não fiz mais que minha obrigação de cidadão! 

Hoje me vejo compondo um grupo de 77 Deputados Estaduais, que passa 
por um verdadeiro linchamento moral. Vejo que, entre nós, escolheram para 
o açoitamento e para ser crucificado o Presidente Antônio Júlio. Pergunto: 
qual o seu pecado nestes 6 meses como Presidente do Poder Legislativo? 

Talvez, seu pecado maior seja o rótulo que lhe atribuem de ser homem da 
confiança do Vice-Governador, Newton Cardoso. Isso mesmo! Esse é seu 
pecado aos olhos daqueles que não aceitam as regras da democracia, que 
não aceitam Newton Cardoso e não respeitam sequer que as pessoas sejam 
amigas. 

E Newton Cardoso anuncia o desejo de ser Governador, e Newton Cardoso 
é o atual vice do Governador Itamar Franco, que, por sua vez, tenta e pode 
voltar à Presidência da República. 

E se Itamar for Presidente, o cacique do Planalto pode voltar a ser índio 
comum. Pode ser julgado e condenado a viver na toca do ostracismo. E o 
pior, pode ser, ainda, processado e condenado por crimes de lesa-pátria. 
Denúncias de irregularidades, de desmando, de incompetência é o que não 
falta. E isso assusta. 

E índio comum não comanda e nem libera verbas polpudas que lubrificam 
máquinas gráficas e escrevem elogios a quem paga. lndio não libera verbas 
para canais de televisão mostrarem obras maquiadas e esconderem a fome 
de mais de 50 milhões de brasileiros. Não libera verbas para mascarar a 
grave situação do desemprego, e até para fingir que denuncia a falta de 
saúde, de educação, a inexistência de políticas públicas, a ineficiência 
gerencial do Governo Federal, a criminalidade crescente. O Governo Federal 
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é ausente em todas as ações necessárias à vida digna do povo brasileiro. 
Hoje temos o mercado livre das drogas e da prostituição infantil, o trabalho 
escravo de crianças, enquanto, na calada da noite, entregam as riquezas 
nacionais a preços vis, com a cumplicidade do próprio Congresso Nacional, 
às vezes omisso em situações como a tentativa de entregar Fumas, 
bravamente impedida pelo Governador Itamar Franco, com apoio do povo 
mineiro. 

Se não for Itamar, pode ser o Lula, Presidente! E as coisas podem ficar 
piores ainda para a turma do poder, confortavelmente encastelada nos 
palácios de Brasflia, que se alterna nas turnês mundo afora, pagas com o 
dinheiro público. 

E, assim, podemos concluir: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. 
Portanto, é melhor investir pesado. Se preciso, fazer vitimas, mas manter o 
que está ar: a mesma turma à frente do desmando nacional. 

Colocam-se sobre a mesa o mapa do Brasil, marcam-se os pontos 
geográficos da resistência, dos concorrentes mais perigosos, elege-se Minas 
Gerais como o principal e o primeiro alvo a ser bombardeado. O cacique olha 
sua tribo e escolhe de três a quatro índios com melhores condições para 
serem promovidos à disputa do trono dourado do poder central. Chama 
todos, inclusive o mais moço, e lhe diz: "Pode estar chegando a sua vez, siga 
em frente, conquiste a simpatia nacional, comece pela sua própria terra, é lá 
que você deve iniciar a primeira batalha. Se preciso, massacre, corte 
cabeças, mutile quem for obstáculo. Saindo-se bem, terá meu apoio para as 
outras batalhas com outros territórios concorrentes". 

Assim, o moço, aspirante à Presidência da República, bebe o néctar 
gostoso servido aos reis, o néctar do poder. E o jovem dispara na escuridão 
sua arma química da política, atinge parte do alvo, e seu veneno se espalha 
e chega até a consciência do povo, que não tem acesso à verdade dos fatos 
e do jogo. E o povo respira o pozinho com cheiro de ética e, confuso, tonteia 
mais uma vez. Já não pode enxergar que a vergonha nacional não está na 
Assembléia Legislativa de Minas, mas nas maracutaias nacionais, no salário 
mlnimo da fome, nas aposentadorias congeladas e aviltadas, na pensão das 
viúvas indefesas. 

E o jovem comete seu primeiro ato de contradição, ou melhor, de boa ação 
com os meios de comunicação, propõe um naco, um cala-boca, uma 
bagatela de US$4.000.000,00 para pagar uma campanha publicitária, só para 
dizer que lá em Brasília tem uma casa com 513 santos, que farão os milagres 
da transformação. Esquece, o Deputado, que ética não se apregoa 
simplesmente, é preciso exercitá-la no dia-a-dia, até porque tem que existir 
ética também nas caixas registradoras da imprensa nacional. 

Batem na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, execram o Presidente 

~------------------------------_J 
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Antônio Júlio, ligam-no ao Vice-Governador Newton Cardoso, que, por 
sua vez, está acoplado ao projeto de poder de Minas Gerais e do Brasil. De 
sobra, atingem o PT, nas pessoas de seus Deputados Estaduais, resvalam 
na candidatura de Lula, beliscam Anthony Garotinho, nas hostes do PSB. 
Acertam Ciro Gomes, na Bancada do PPS, tentam luxar vértebras do PL, 
PDT, PTB e outros que em Minas aceitam tudo, menos que a mesma turma 
continue desgovernando o Brasil, com o aval de alguns caciques que têm 
partido para uso próprio. 

No poder vale tudo, mesmo que as ações nefastas façam vítimas entre os 
próprios aliados. Mineiros, afinal, são poucos, e se virarem cadáveres ou 
corpos políticos mutilados poderão ser diluídos entre tantos homens e 
mulheres de bem alojados nas demais trincheiras com representação no 
parlamento de Minas. 

Cabe à Assembléia Legislativa do Estado dar uma resposta à sociedade 
sobre quanto custa o parlamento, mas cabe a cada um de nós, Deputados 
Estaduais, o dever de olhar nos olhos dos nossos eleitores, que não 
merecem degustar o sabor amargo da decepção, e dizer: "Nós não 
roubamos, não fizemos apropriação indevida, custamos ao povo o valor que 
o sistema falido da Nação oferece, cheio de distorções, de obscuridades, de 
vícios, de fragilidades". 

Portanto, é hora de repensar o sistema, é hora de transformar o Brasil, com 
um novo conceito de gestão da coisa pública, com novos modelos de 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, porque, se isso não acontecer, 
todas as Casas Legislativas, todos os Executivos e todos os setores do 
Judiciário continuarão custando um preço que o povo jamais saberá. 

É importante um novo modelo de transparência que, de fato, possa mostrar 
a remuneração do parlamentar, mas que o parlamento mineiro não se 
acovarde neste momento histórico, que não ceda a pressões descabidas a 
serviço dos interesses mais obscuros dos senhores do poder. Que seja 
mantida a dignidade e necessidade de cada Deputado, para nunca ter de se 
curvar às imposições de lobistas do poder econômico, dos bandos que 
comandam a contravenção, do crime organizado que infesta este País. O 
parlamento de Minas é formado por homens e mulheres de bem, somos, sim, 
os dignos e legítimos representantes do povo e não podemos nos calar 
diante das mais mesquinhas ameaças, abrindo mão das necessárias 
condições para o pleno exercício do mandato que nos foi conferido. Não 
podemos deixar de cumprir nossos compromissos com o povo, visitando os 
municípios, cobrando o atendimento das necessidades devidas ao povo pelo 
Estado. Não podemos deixar de cumprir nosso papel de agentes políticos em 
toda sua plenitude, enviando nossas correspondências, nossos jornais e 
informativos de gabinete, socorrendo, quando necessário, os que mais 



" õ 

o 
o 
< • " o : 
~ 

555 
precisam e que não têm acesso à saúde, à educação, ao emprego. Essas 
funções foram agregadas aos nossos mandatos pelos usos e costumes, pela 
cultura popular, ditadas pelo excesso de carências. Convido a todos os meus 
pares a nao abdicarem do dever legal de legislar e fiscalizar; porém sem, 
covardemente, abandonar as pessoas que nos procuram enquanto agentes 
polfticos, assistentes sociais e até samaritanos, que pedem a nossa mão na 
esperança de tirá-los do sofrimento e do abandono. 

Vamos continuar, caros Deputados, sem o populismo irresponsável e 
desmedido. Vamos, porém, com responsabilidade, cumprir nosso papel de 
cabeça erguida, até que o modelo seja modificado por completo no Pais, 
dentro de novas linhas definidas das funções dos três Poderes, autônomos e 
independentes, mas cada qual cumprindo integralmente seus deveres para 
com o povo de Minas e do Brasil. 

Deixo, aqui, algumas questões a serem respondidas pelos arautos da 
moralidade, mas que, em verdade, nao passam de falsos justiceiros, 
mensageiros da discórdia, a serviço daqueles que se encontram nas 
trincheiras do poder nacional, receosos em perder as fartas tetas saciadoras. 
Ou, quem sabe, somente o tempo será capaz de nos oferecer as grandes 
respostas. 

Foi bom para a democracia o linchamento do parlamento mineiro? 
O povo ganhou ou perdeu com a tentativa de mutilação dos meios 

operacionais do Legislativo? 
É justo tentar impedir o parlamentar de exercer com dignidade o seu· 

mandato, independente, livre das posslveis pressões de grupos econômicos 
organizados ou, ainda, mais submissos, convertendo-se em pedintes 
despudorados das migalhas do Poder Executivo? 

É justo o parlamentar, razão maior da existência do Poder Legislativo, 
ganhar, entre salários e custeio do mandato, menos do que se paga á 
expressiva parcela de funcionários dos três Poderes? 

Só o tempo poderá responder! Muito obrigado.". 
Questões de Ordem 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia deixar de 
cumprimentar o Deputado Agostinho Silveira por seu belíssimo 
pronunciamento, sensato, transparente e, acima de tudo, buscando jogar por 
terra a hipocrisia que estamos vivendo neste momento. 

Gostaria que o pronunciamento do Deputado Agostinho Silveira chegasse a 
todo o povo mineiro, assim como chegaram as noticias sobre os salários dos 
Deputados. E que as pessoas interpretassem, em sua plenitude, as palavras 
proferidas por ele. Como disse o nobre companheiro, o assunto está sendo 
conduzido de forma a beneficiar o Governo central. Só aqueles mais 
desatentos não conseguiriam entender e interpretar as palavras do nobre 
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Como Deputado de primeiro mandato, não fiz parte das regras do jogo, as 
quais já estavam colocadas. Mas, por outro lado, fico preocupado, porque 
continuam colocando uma meia verdade para todos. Não são mais os 
R$60.000,00, agora são R$18.869,00. E sabemos que não é isso. Volto a 
repetir esse assunto e peço, encarecidamente, ao Sr. Presidente que o povo 
não seja enganado novamente, que S. Exa. se pronuncie oficialmente. 
Gostaria que ficasse esclarecido o que é salário e o que é custeio da 
atividade parlamentar. Gostaria de perguntar quanto custa o "staff' de um 
Governador do Estado, qual é o custo do "staff' do Presidente da República, 
do Ministro. Será que eles vivem apenas do salário de R$8.000,00, de 
R$12.000,00? Essa hipocrisia tem ser jogada por terra. O único pecado de 
que posso fazer parte é o relativo ao fato de o parlamento de Minas Gerais 
não ter dito para o povo o que seria custeio da atividade parlamentar e o que 
seria remuneração. 

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que não deixe a opinião pública ser 
enganada novamente com meias verdades. É preciso que se diga que não 
ganhamos e não vamos ganhar salário de R$18.869,00. Vamos separar 
custeio da atividade parlamentar, verba indenizatória, caso contrário, a 
população continuará falando que R$18.000,00 é um bom salário, que 
R$18.000,00 é muito. E não é. Desafio um Deputado a apresentar, no final do 
mês, um demonstrativo com mais de R$7.000,00 liquides. Mas, como disse 
com muita propriedade o companheiro Agostinho Silveira, é bom que as 
coisas sejam esclarecidas. Quem sabe, com este momento difícil que vive 
este Poder, poderemos também reacender a discussão entre os outros 
Poderes, para que joguemos por terra essa hipocrisia? Dizer que o 
Comandante-Geral da Policia Militar ganha apenas R$10.000,00? O salário 
pode ser verdade, mas e o custeio das atividades? Quantos assessores ele 
não tem à sua volta, quantas pessoas dão suporte ao cargo de Secretário, 
que é devido e que é inerente? Essas questões deveriam ser esclarecidas. 
Esses R$18.869,00 devem ser esclarecidos, porque vamos continuar sendo 
bombardeados por uma meia verdade. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado 
Agostinho Silveira fez um pronunciamento de nível, nível do qual as pessoas 
que bombardearam esta Casa não chegam nem perto. E ainda gostei da 
retórica que ele aplicou no seu discurso. Gostei também da fala do Deputado 
Sargento Rodrigues ao se referir aos fatos que têm enojado aqueles que 
conhecem a verdade, como as colocações de certos setores da imprensa 
relacionadas aos salários dos Deputados desta Casa. 

Sabemos que o que foi falado não é a verdade, entretanto o mesmo não 
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acontece com a população, especificamente a m1ne1ra e a belo-
horizontina, que já vem apresentado uma espécie de revolta social, devido a 
seu sofrimento e à situação caótica do Pais, que, a cada novo Presidente, 
piora. Todos, aliás, estão decepcionados com o atual Presidente da 
República, que parecia ser inteligente, e por isso competente, mas que 
deixará o Pais em uma situação ainda mais caótica. 

O âncora da Rede Globo é uma figura patética, para quem conhece a 
verdade. O noticiário falou a respeito da reação do povo ao ver, nos jornais, o 
novo salário de cerca de R$18.000,00 dos Deputados, mas, mais uma vez, 
transmitiram uma meia verdade, porque o salário do Deputado será cerca de 
R$10.000,00, e, com todos os descontos, passará para, no máximo, 
R$7.000,00, ou seja, esqueceram-se de dizer que R$8.000,00 serão 
aplicados na atuação do Deputado. 

Agradeço a oportunidade. Ainda discutiremos o assunto, e haverá novos 
desdobramentos, para que o povo mineiro saiba a verdade, porque essas 
verdades, como foram ditas, não passam de meias verdades. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

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

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

DECISÃO DA PRESID~NCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno e em 

atendimento a acordo subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de 
Léderes, determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição n• 
46/2000, do Deputado Fábio Avelar e outros á Proposta de Emenda á 
Constituição n• 50/2001, do Governador do Estado, por guardarem 
semelhança. 

Mesa da Assembléia, 22 de agosto de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, 
na 64" Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.437/2000, da Comissão de 
Polltica Agropecuária e Agroindustrial (Ciente. Publique-se); pela Bancada do 
PL - indicando o Deputado Pastor George para Uder da Bancada do PL 
(Ciente. Cópia á Area de Apoio ás Comissões e ás Lideranças); pelo 
Deputado Miguel Martini - informando sua desfiliação do PSDB (Ciente. 
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Publique-se. Cópia à Àrea de Apoio às Comissões); pelo Deputado 
Antõnio Carlos Andrada - informando sua indicação para Líder da Bancada 
do PSDB e indicando os Deputados Kemil Kumaira e Amilcar Martins para 
Vice-Lideres; e pelo Deputado Ermano Batista - informando sua indicação 
para Líder da Minoria (Ciente. Cópia à Àrea de Apoio às Comissões e às 
Lideranças). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues solicitando 

seja retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 1.452/2001. O parecer 
concluindo pela inconstitucionalidade do projeto encontra-se pronto para a 
ordem do dia em Plenário. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Pinduca Ferreira em que solicita seja retirado 
de tramitação o Projeto de Lei n° 1.593/2001. O projeto encontra-se 
aguardando o parecer da Comissão de Justiça. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos solicitando a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.175/2000. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade do inciso VIl do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Requerimento do Deputado Chico Rafael solicitando que o Projeto de Lei n° 
1.512/2001 seja encaminhado para o exame da Comissão de Turismo, uma 
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl do art. 
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho Silveira 

solicitando a inclusão na ordem do dia do parecer da Comissão de Justiça 
sobre o Projeto de Lei n° 1.134/2000. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

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

reunião os Projetos de Lei n°s 806, 1.124, 1.327/2000 e 1.389/2001, 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã, bem como o 
Projeto de Lei n° 321/99, que, na mesma reunião, teve adiada a sua 



o 
" • g .. ;; 
-ê 
• • < . .. 
.§, 

559 
discussão por cinco dias. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n• 7, 

solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Não há 

quórum para votação das propostas de emenda à Constituição. 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, estamos diante da votação 
importante de uma emenda à Constituição que, praticamente, se aprovada 
por esta Casa, tornará impossfvel a privatização de duas empresas 
importantfssimas para o Estado, a CEMIG e a COPASA. 

Passamos por uma experiência muito negativa no Pais com relação às 
privatizações de empresas de energia elétrica. Essa experiência fracassou. 
Hoje estamos sendo obrigados a economizar energia elétrica, porque o 
modelo de privatização não investiu no setor energético. O Govemo também 
não o fez, porque esperava que o processo de privatização por si só seria 
capaz de gerar mais energia. Assim, não houve investimentos por parte do 
Estado nem por parte das empresas que compraram as estatais. Como 
conseqüência, este é um momento trágico e perigoso, porque a recessão 
aumenta devido à falta de investimentos nesse setor estratégico. O mesmo 
pode acontecer com as empresas de saneamento básico. Os resultados das· 
privatizações feitas em todo o mundo foram negativos. 

O Governador do Estado enviou para esta Casa uma proposta de emenda 
à Constituição, que julgo importante, porque dificulta muito qualquer processo 
de privatização. Conforme a proposta do Governador, o processo de votação 
na Assembléia teria de ter um quórum de maioria dos membros da Casa, o 
que significa que 39 Deputados teriam de votar favoravelmente ao processo 
de privatização. Mesmo que fossem favoráveis, haveria a necessidade de um 
referendo popular, a fim de que a CEMIG ou a COPASA fossem privatizadas. 
Certamente, esse processo dificultaria a privatização dessas empresas. 

Como relator da proposta, entendendo a vontade do Governador do Estado 
e em concordância com os princípios e a polltica definida pelo PT, apresentei 
uma emenda que dificulta ainda mais o processo de privatização, pois exige 
a aprovação por um quórum de 3/5 dos Deputados desta Casa, o mesmo 
quórum exigido para a aprovação de uma emenda à Constituição, ou seja, 48 
Deputados. Mesmo se aprovada por 48 Deputados - e seria muito difícil que 
48 Deputados concordassem com a privatização de empresas importantes 
como a CEMIG e a COPASA -, teria de haver um referendo popular, como 
deseja a emenda do Governador. Trata-se de uma emenda à Constituição da 

~----------------------------------__J 



560 
maior importância. Trata-se de um alerta, a fim de que no Brasil não se 
perpetue a privatização de empresas estratégicas de energia elétrica e de 
saneamento básico. 

Sr. Presidente, estamos no limite do quórum. Apesar de termos o número 
de Deputados necessário á votação, sabemos que não podemos arriscar e 
ver derrotada essa emenda no seu primeiro turno. Solicito, Sr. Presidente, 
que seja feita novamente uma chamada para a recomposição de quórum. 
Pedimos aos Deputados que permaneçam neste Plenário, a fim de que essa 
votação seja uma grande vitória do povo mineiro contra o processo de 
privatização em curso no País. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do 
Deputado Rogério Correia. Ao percorrer as áreas contíguas ao Plenário 
constatei a presença de quatro Deputados, além de seis em comissões. 
Portanto, salvo melhor juizo e se não errei nas contas, temos a presença de 
mais de 50 Deputados. Acho que é posslvel votarmos essa matéria ainda 
hoje. 

Então, secundando a proposta do Deputado Rogério Correia, gostaria de 
solicitar a V. Exa. que os Deputados que estão em comissões, 
momentaneamente, interrompam seus trabalhos e dirijam-se ao Plenário, 
para que possamos votar essa proposta de emenda á Constituição. 

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, vim de Brasflia hoje, onde estive, pela manhã, com o Senador 
Requião, conversando sobre a situação em que se encontra o Estado do 
Paraná, seu Estado de origem, neste momento, com relação ao projeto que 
está em processo de votação na Assembléia Legislativa, que autoriza ou não 
a venda da COPEL. 

O Senador Requião, ao ser entrevistado por algumas rádios do interior, 
expôs as dificuldades e a grande pressão do Governo e das empresas 
internacionais interessadas na aquisição da COPEL. Sabemos, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, que, como foi dito hoje, caso um determinado 
Governador queira, efetivamente, vender essas empresas, pelo grande valor 
patrimonial que têm, só empresas internacionais poderão adquiri-las. E 
sabemos também da força com que chegam e dos métodos que usam. 

Exatamente por isso, entendo fundamental a votação dessa proposta de 
emenda á Constituição. Aliás, . mais importante que a sua votação é a sua 
aprovação. Assim, Sr. Presidente, se precisamos de um número qualificado 
de votos e se ainda o quórum está baixo, é fundamental que V. Exa. utilize 
todos os expedientes necessários para que possamos ter um quórum que 
garanta não apenas a votação, porque - repito - mais importante que a 
votação é a sua aprovação. 

Assim, solicito a V. Exa. que continue o processo de chamada dos 
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Deputados e que os Lideres presentes possam fazer uma consulta e 
solicitar atenção redobrada dos Deputados no momento em que forem utilizar 
o painel eletrônico, para que não haja risco na aprovação da referida 
proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Gostaria de me associar às palavras dos 
Deputados Rogério Correia e Anderson Adauto, fazendo, inclusive, uma 
ressalva à fala do último. 

Acompanhamos atentamente o processo de venda da Companhia 
Paranaense de Eletricidade - COPEL. Na verdade, o debate se instalou em 
torno de um projeto de iniciativa popular que proibia a venda daquela 
empresa. Durante o processo, o Governo do Estado jogou pesado, aquele 
Governo entreguista, que já não mais tem a confiança do povo do Paraná. 

Tenho ido freqüentemente ao Paraná e sabemos da reação popular contra 
o entreguismo de um cidadão que, na verdade, não tem origem étnica 
brasileira. Ele não é um cidadão deste País, mas tem outras origens. 

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o resultado da votação, na 
Assembléia desse Estado, foi 27 votos a 26, quando o Governador, num 
passe de mágica e com um gesto duvidoso do Regimento, exonerou o 
Secretário de Estado, para que pudesse ocupar o lugar de um suplente que 
votaria a favor das camadas contrárias à privatização da COPEL. 

Esse Secretário entrou em Plenário nos dias em que se arrastava o 
processo de votação do projeto e conseguiu que o resultado fosse a favor do 
Governo, 27 votos a 26, e, por conseguinte, a favor de um projeto de lei de 
iniciativa popular que impediria a privatização da COPEL. Portanto, esse 
projeto de lei do Governador Itamar Franco é da mais alta importãncia para o 
Estado. Nós, mineiros, temos que continuar dando o exemplo de que 
precisamos de votações com quórum qualificado, em que, na verdade, a 
maioria qualificada possa dizer "sim" ou "não" a esse projeto de desmonte do 
patrimônio público brasileiro. Não podemos aceitar que, por 27 a 26 votos, 
como aconteceu no Paraná, venda-se uma empresa de eletricidade, um 
conglomerado, porque, na verdade, a COPEL era um grupo de várias 
empresas de energia elétrica do Paraná, uma das mais importantes do País. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
nova chamada dos Deputados para a verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. Há quórum 

para votação das propostas de emenda à Constituição . 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a Bancada do PSDB 
quer, também, se manifestar favoravelmente à votação do substitutivo 
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articulado pelas Lideranças com relação à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50, que é objeto de discussão e votação neste momento. 

A questão relativa à privatização, realmente, merece uma atenção especial, 
e essa proposta de emenda à Constituição transfere para a população, para 
a soberania popular a decisão final. E nada mais justo do que, de fato, ouvir a 
opinião pública quando se trata de um bem público. 

Por outro lado, a votação dessa proposta de emenda à Constituição faz 
justiça e corrige fatos ocorridos no início do atual Governo, contra o ex-
Governador Eduardo Azeredo: foi colocado que, no Governo passado, a 
CEMIG havia sido privatizada. 

A votação dessa proposta de emenda à Constituição, que cria empecilhos 
e dificulta a privatização, é prova cabal de que a CEMIG não foi privatizada. 
Caso contrário, a proposta não teria razão de ser. A posição do PSDB é em 
defesa do patrimônio e do estabelecimento de critérios rígidos para que, 
havendo interesse em privatizar, a discussão seja levada ao povo, e este dê 
a última palavra. 

O Deputado Sebastião Costa - A nosso ver, nesse processo de 
privatização, é preciso, de fato, haver rigor e, sobretudo, um conteúdo capaz 
de permitir ao Poder Legislativo manter presença firme e determinante 
quanto ao processo de privatização, caso venha a ocorrer. Assim sendo, 
somos favoráveis ao substitutivo apresentado à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50/2001. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, neste momento, a fim de 
resgatar a história mais recente em relação aos processos de privatização da 
CEMIG, lembrar que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao 
instalar a CPI que analisou o processo de privatização da CEMIG, fez um 
estudo detalhado, profundo, ofereceu os subsídios necessários ao 
Governador do Estado, para que a situação pudesse chegar aonde nos 
encontramos - impedir que o comando, o controle da CEMIG ficasse sob o 
domínio dos interesses internacionais. Queremos que essa afirmação seja 
cada vez mais definitiva no Estado de Minas Gerais. Por isso mesmo, tenho a 
convicção de que todos os parlamentares estaremos apoiando a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 50, para dizer a Minas, ao Brasil e aos maiores 
interesses do capital que Minas não permitirá a privatização da CEMIG nem 
da COPASA. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, também gostaríamos de fazer 
um apelo aos nobres colegas, em nome da Bancada do PPS: apoiamos o 
substitutivo apresentado à Proposta de Emenda à Constituição n• 50, do 
Governador do Estado. Nossa preocupação de que se evite a privatização de 
empresas como a CEMIG e a COPASA é em defesa do povo mineiro. 
Sabemos que todas as experiências de privatização estão sendo nefastas 
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para o povo. Nesse sentido, apresentamos, em dezembro do ano 
passado, a Proposta de Emenda à Constituição n° 46, que, de uma certa 
maneira, dificultava a privatização de uma empresa como a COPASA. 

Tal proposta encontra-se em tramitação há vários meses e, hoje, por meio 
de decisão de V. Exa., foi anexada à Proposta de Emenda à Constituição n° 
50, do Governador. Ao acatar a decisão de V. Sa., apesar da precedência da 
minha proposta, faço-o por entender que foi uma decisão acertada, por 
entender que o substitutivo apresentado à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50, levada à apreciação do Plenário, tem maior abrangência, 
pois envolve a CEMIG, empresa tão importante quanto a COPASA. 

Portanto, acato a decisão de V. Exa. e apelo aos nobres colegas para que 
votemos, por unanimidade, a favor do substitutivo, a fim de evitar que 
empresas modelo, como a COPASA e a CEMIG, sejam privatizadas. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita paciência aos Deputados e lhes 
diz que o Regimento será cumprido. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 15/99, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que acrescenta parágrafo ao art. 36 da 
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, como houve 

confusão na Presidência, houve confusão no Plenário; a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 50 seria votada em primeiro lugar. Queremos a 
inversão da pauta, para que fique em primeiro lugar. Não vamos concordar 
em sacrificar a minha emenda, porque não houve entendimento de 
Lideranças em relação a isso. A minha emenda não vai se prestar, neste 
caso, a fazer papel de boi de piranha. É preciso haver a inversão para que a 
proposta de emenda à Constituição seja votada, e, em seguida, o Plenário 
volte a se reunir para conversar sobre as outras propostas. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão registrar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão registrar "não". A Presidência 
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento Interno, a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 15/99 será aprovada se obtiver 48 
votos favoráveis. A fim de proceder à votação por meio do painel eletrônico, a 
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença 
no painel que o façam neste momento. Em votação, a proposta. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrus - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Álvaro Antônio 
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Ambrósio Pinto -Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Hely Tarqufnio -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados, nenhum Deputado votou 
"não". Está, portanto, aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda á 
Constituição n° 15/99. A Comissão Especial. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito que as reuniões de 

comissões sejam suspensas, para que os Deputados possam votar em 
Plenário a próxima proposta de emenda á Constituição. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, quero alertar a Mesa 
de que meu voto não foi computado na votação da proposta de emenda à 
Constituição anterior, assim como o de outros Deputados. A Mesa deve estar 
atenta à questão, porque o número de presentes está no limite, e, se houver 
problema técnico, o Deputado deve registrar o voto não computado no painel, 
depois, de forma oral. Isso deve ficar claro. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 • turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50/2001, do Governador do Estado, que altera a redação do 
art. 14 da Constituição do Estado, introduz a exigência de quórum especial 
para votação de lei autorizativa da venda de ações que garantam o controle 
direto e indireto pelo Estado em sociedades de economia mista e empresas 
públicas. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma 
do Substitutivo n• 1, que apresenta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira• - Sr. Presidente, em nome da 

Bancada do PDT, quero encaminhar favoravelmente. Essa é uma postura 
histórica do partido em defesa das empresas nacionais, por entender que 
significam a soberania nacional. 

Chamo a atenção de todos para a CEMIG, que carece de um serviço 
social. Estamos votando a seu favor, porque é uma empresa estratégica, 
mas, hoje, por meio da terceirização, a CEMIG está matando seus 
trabalhadores por falta de assistência, vem terceirizando os serviços 
permanentes, para baixar seus custos e aumentar seus lucros. 
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Caso um produtor rural do interior queira colocar energia elétrica em 

sua propriedade, terá de pagar, de doar a rede para a CEMIG e o terreno por 
onde passa. Caso deseje retirar aquela rede, para transferi-la para uma outra 
propriedade, não poderá mais, porque tomou-se patrimônio da CEMIG. É 
necessário que todos nós, inclusive os funcionários da CEMIG, pensemos 
mais sobre a função social dessa empresa, porque ela não tem apenas uma 
função estratégica. A CEMIG e a COPASA, de forma cruel, continuam 
cortando a luz e a água das pessoas pobres, desempregadas e até 
miseráveis de Minas Gerais. É necessário que seja criado um fundo para 
suprir essas necessidades da população. A medida que a CEMIG e a 
COPASA cortam a luz e a água da população, aumenta o número de 
crianças doentes, desnutridas e infectadas nos postos de saúde, por falta de 
limpeza e de conservação dos alimentos. A CEMIG e a COPASA são 
permanentes patrimônios do povo de Minas Gerais. 

Como parlamentar, e não em nome da bancada, farei uma observação. 
Essas empresas precisam mostrar a sua face de atuação, porque temos visto 
o Presidente da COPASA e o Presidente da CEMIG atuando mais como 
coordenadores da campanha do Governador à Presidência da República do 
que como Presidentes de estatais tão importantes para o nosso Estado. 
Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como o próprio quadro 

demonstra, enquanto Llder do PSDB, assinei, com o consentimento da 
bancada, o nosso voto favorável a essa proposta de emenda à Constituição. 
Mudei de partido, mas não mudei de posição. Continuamos votando a favor 
dessa proposta. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, ele o art. 255, do 
Regimento Interno. Solicito que os Deputados que não tiverem os seus votos 
computados pelo sistema eletrônico na primeira votação fiquem de pé, para 
que possamos contar como voto válido, mesmo sendo usado o sistema 
eletrônico. A Presidência solicita aos Deputados que estavam em reuniões de 
comissões que registrem a sua presença no painel. Solicito aos Deputados 
que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo n• 1. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Agostinho Silveira - Aflton Vilela 

- Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
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Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarquínio- lvair Nogueira- Ivo José- João Batista De Oliveira-
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria OHvia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

- A seguir, a Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Durval 
Ângelo, Edson Rezende e José Milton,em virtude de não conseguirem 
registrar os seus votos, declaram que votaram "sim". 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Foram computados os 
votos favoráveis que não foram registrados, mas foram declarados em 
Plenário. Está, portanto, aprovada, em 1 • turno, a Proposta de Emenda á 
Constituição n• 50/2001, na forma do Substitutivo n• 1. Â Comissão Especial. 

Declarações de Voto 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados e público 

presente nas galerias, sem sombra de dúvida, essa foi a proposta de emenda 
à Constituição mais importante que votamos neste parlamento. 

t: histórica a posição do Governador Itamar Franco, Chefe do Governo 
Estadual, quando encaminha projeto a esta Casa em defesa do patrimônio 
público e demonstra o seu compromisso com este Estado e a sua visão de 
estadista, entendendo que a sua estada no governo é passageira, o seu 
mandato termina, e o Estado continua. Numa proteção ás duas estatais mais 
importantes deste Estado, estratégicas e com função social de suma 
importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, encaminha 
projeto a esta Casa, segundo o qual, para que seja vendido o controle 
acionário dessas duas estatais, além do voto qualificado deste parlamento, 
deve sempre ter o referendo popular. Considerando que as duas estatais são 
patrimônio do povo mineiro, formado com a economia do povo, é importante 
que a sua venda tenha, também, a aprovação da sociedade mineira. 

Parabéns a este parlamento, pois aprovou essa proposta de emenda à 
Constituição. Para qualquer Governador, a partir deste momento, desfazer-se 
do patrimônio da CEMIG ou da COPASA, terá que, primeiro, ter votação com 
quórum qualificado desta Casa, e, o que é mais importante, a aprovação do 
povo do Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ilustres Deputados, 
gostaria, também, de manifestar a nossa satisfação e ratificar a palavra do 
Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade. O sentimento do Governador 
do Estado hoje, mais do que nunca, foi respaldado, por unanimidade, por 
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esta Casa. Desde o inicio, estamos acompanhando a preocupação e a 
determinação do Governador Itamar Franco quanto à COPASA e à CEMIG. 
E, mais do que nunca, nesta tarde histórica, como diz o nosso Llder, trata-se 
de uma das propostas mais importantes que estamos discutindo. 

Parabéns a todos os nossos pares. Tenho a certeza de que, com lucidez, o 
ilustre Governador fez este momento democrático e, acima de tudo, de 
respeitabilidade ao povo mineiro. Parabéns ao Governador Itamar Franco, à 
Assembléia Legislativa e a todos os componentes das familias COPASA e 
CEMIG por este projeto importante, que passa, por unanimidade, nesta Casa. 

O Deputado Bené Guedes - Em nome da Bancada do PDT, registro a 
nossa satisfação pela aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. 
É um momento muito feliz da Assembléia Legislativa, quando praticamente 
por unanimidade a aprovou, preservando a COPASA e a CEMIG. 
Parabenizamos todas as lideranças que lutaram, que acreditaram no nosso 
trabalho, justamente agora que esta Assembléia sofre crítica muito forte. E 
mostra justamente o contrário: que sabe trabalhar com afinco, que sabe fazer 
justiça, que está ao lado dos funcionários trabalhadores, com os seus 
anseios. E os nossos Deputados, as nossas bancadas, sempre fizeram valer 
aqui a justiça, portanto me sinto honrado, em nome da Bancada do PDT, 
nesta oportunidade, de aplaudir não só o Governador Itamar Franco, mas · 
também toda a Assembléia, por meio desse grande Presidente, o Deputado 
Antônio Júlio, que comanda esta Casa e tem a nossa irrestrita confiança. Foi 
um momento muito feliz e estamos mais felizes ainda por recebermos esses 
aplausos, que, tenho a certeza, foram justos, porque houve um trabalho 
profícuo para, mais uma vez, mostrar que a Assembléia de Minas trabalha, e 
Ira ba lha muito. Mui to obriga do. 

O Deputado Fábio Avelar - Esse é um momento histórico para todos os 
mineiros, em especial para mim, funcionário da COPASA durante 27 anos, 
que conhece essa empresa a fundo, porque entrou nela como estagiário e 
por lá exerceu a sua atividade profissional. Conheço e sei o que significa a 
COPASA, a sua importância para Minas Gerais e para o seu povo. Desse 
mesmo modo, a CEMIG, sua coirmã, leva também a todo o nosso Estado o 
desenvolvimento e o exemplo de uma empresa bem-administrada. 

Também é um momento de satisfação muito grande e de orgulho por ver 
nesta Casa um projeto dessa grandeza ser aprovado por 60 Deputados sem 
um voto contrário. Isso ficará gravado na história de Minas Gerais. Como foi 
dito aqui pelas pessoas que nos honraram com a sua presença, Minas Gerais 
dá um exemplo para o Brasil, porque a privatização é contra os interesses do 
povo brasileiro. 

Parabéns a todos os Deputados e ao Governador Itamar Franco, que 
trouxe a esta Casa essa discussão, embora, como foi dito aqui, já houvesse 

~------------------------------_J 
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uma proposta minha e outra de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz 
que também versavam sobre essa mesma questão e foram anexadas a esse 
substitutivo. Muito obrigado. 

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, quando terminou a votação, 
ouvimos das galerias os jovens dizerem que Minas dá um exemplo para o 
Brasil. Sem dúvida, isso é verdadeiro. 

Criamos um critério para o que sobrou do patrimônio de Minas, para 
aquelas empresas que são estratégicas e, efetivamente, valiosas para o 
povo: o referendo popular para serem comercializadas. Esperamos que o 
exemplo de Minas possa ser seguido por todos os outros Estados que ainda 
têm empresas estratégicas em suas mãos; esperamos que o exemplo de 
Minas possa ser seguido pelo Congresso Nacional, porque ainda temos 
empresas muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, como a 
PETROBRÁS, Furnas, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

Minas estabeleceu um critério: para a venda de qualquer patrimônio 
público: é preciso haver o referendo popular. Que essa votação possa servir 
de exemplo e de contraponto ao que ocorreu no Paraná, onde não foi 
aprovado um projeto dessa natureza! Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, numa votação como a de hoje, 
vemos a importãncia do Poder Legislativo como instrumento imprescindível 
para a democracia e para a garantia dos direitos da Nação. 

Assistimos a um espetáculo lamentável no Paraná: um Poder sitiado pelas 
organizações populares; um Poder que conseguiu funcionar somente á base 
da ação policial; um Poder que votou a autorização da venda de uma 
empresa estatal a portas fechadas. Isso foi vergonhoso. Vimos a empresa de 
energia desse Estado ser entregue, como outras, aos pastos da pilhagem do 
capitalismo internacional. 

Hoje a situação é diferente em nosso Estado, cujo Poder Legislativo se 
afirma como a verdadeira representação e vota uma lei corajosa, colocando 
duas medidas fundamentais para que se possam privatizar empresas 
estratégicas. Temos de elogiar isso. Digo mais, Sr. Presidente: é preciso que 
o 2° turno dessa matéria seja votado na próxima terça-feira, a fim de que 
fique demonstrado de forma inequívoca que esta Assembléia defende Minas 
Gerais e suas empresas estratégicas. 

Com toda a certeza, daqui a 1 O ou 15 anos, esse fato será considerado 
como fundamental para a consolidação da democracia. Quando estiver 
ocorrendo o processo inverso, ou seja, quando as outras empresas forem 
devolvidas ao Estado, totalmente sucateadas - após exaurida a 
potencialidade imediata de tirar dividendos e a conseqüente acumulação de 
capital -, o poder público novamente assumirá a gerência de serviços como 
os de água, esgoto e geração de energia. Sob a coordenação e o comando 
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do Deputado Antônio Júlio, tivemos hoje neste Plenário uma aula 
significativa de democracia, de cidadania e de defesa da soberania de nosso 
Estado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 23, ás 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, na mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada 
é a publicada na edição do dia anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA41" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas do dia quatro de julho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Ailton Vilela e Geraldo 
Rezende (substituindo os dois últimos aos Deputados Amilcar Martins e 
Paulo Pettersen, por indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB, 
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Geraldo 
Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o 
Presidente suspende a reunião até que as matérias sejam apreciadas em 
Plenário. Reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Glycon 
Terra Pinto, Djalma Diniz e Aflton Vilela, a Presidência distribui ao Deputado 
Djalma Diniz os Projetos de Lei n°s 951, 1.208 e 1.246/2000 e ao Deputado 
Aflton Vilela os Projetos de Lei n°s 1.431, 1.485, 1.511 e 1.539/2001. 
Encerrada a 1" Parte dos trabalhos, passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 951, 1.208 e 
1.246/2000 (relator: Deputado Djalma Diniz) e 1.431, 1.485, 1.511 e 
1.539/2001 (relator: Deputado Ailton Vilela). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão - João Paulo. 

ATA DA 72" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

As dez horas e quinze minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
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João Paulo, Agostinho Patrús e Bené Guedes, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e comunica que, em 3/8/2001, foi o 
Deputado Anderson Adauto designado relator do Projeto de lei n• 
1.553/2001, em 1° turno. Passa-se à discussão e à votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidente redistribui o Projeto de lei n• 1.024/2000, em 2° turno, ao 
Deputado Bené Guedes, que procede à leitura do parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 • turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, a 
Presidente esclarece que, por consenso dos Deputados presentes, o Projeto 
de Lei n• 1.175/2000, em 2• turno, não será apreciado. Após, o Deputado 
Agostinho Patrús, relator do Projeto de lei n• 1.389/2001, em 1• turno, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidente passa 
à discussão e à votação de proposições da Comissao e transfere a 
Presidência ao Deputado João Paulo para apresentar requerimento em que 
solicita seja encaminhado pedido de informações e providências à Cãmara 
de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GEC -, oriundo do PROCON 
Assembléia. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 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, 22 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente -Agostinho Patrús - Bené Guedes. 

ATA DA 688 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLfTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e Sebastião Costa (substituindo este 
ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
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apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir, procede à leitura do 
Oficio n• 712/2001, do Diretor-Geral do IEF, e de manifesto dos agricultores 
da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga Ltda., da cidade de 
Formoso, ambos publicados no "Diário do Legislativo" de 3/8/2001. 
Redistribui ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira o Projeto de Lei n• 
1. 164/2000, no 2• turno, e ao Deputado Sebastião Costa, a Emenda n• 4 e a 
Subemenda n• 1 à Emenda n° 2, apresentadas em Plenário, ao Projeto de 
Lei n• 1.250/2000, no 1° turno. Encerrada a 1" Parte da reunião, a 
Presidência passa à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Deputado Chico Rafael emite parecer concluindo pela aprovação do Projeto 
de Lei n• 1.105/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno e com as 
Emendas n°s 1 e 2, desta Comissão. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer 
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.164/2000, no 2° turno, na 
forma do vencido no 1 • turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado 
o parecer. O Deputado Sebastião Costa emite parecer mediante o qual 
conclui pela rejeição da Emenda n° 4 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, 
apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Subemenda n° 2 à Emenda 
n° 2, desta Comissão, ao Projeto de Lei n° 1.250/2000, no 1° turno. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 3" Fase 
da Ordem do Dia, e a Mesa recebe requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta, solicitando seja realizada audiência pública para discutir a titulação 
de terras ocupadas da RURALMINAS na zona rural e urbana do Municlpio de 
Jalba. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 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, 22 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Dimas 

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 63" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas do dia oito de agosto de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, João Pinto 
Ribeiro, Rogério Correia e Eduardo Herrneto (substituindo este ao Deputado 
Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado João Pinto Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres para. o 2' Turno dos Projetos de Lei n•s 269/99, o 
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 • turno 
(redistribuido ao Deputado Eduardo Hermeto); 321/99, o qual conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas n•s 1 e 2 ao vencido no 1' turno 
(redistribuido ao Deputado Eduardo Hermeto); 324/99, o qual conclui pela 
aprovação da matéria com a Emenda n• 1, apresentada (relator. Deputado 
Mauro Lobo); 601/99, o qual conclui pela aprovação da matéria com a 
Emenda n' 1 ao vencido no 1' turno (relator. Deputado Rogério Correia); 
605/99, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1' 
turno (redistribufdo ao Deputado Eduardo Hermeto); 719/99, o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n• 1, apresentado 
(relator: Deputado lvair Nogueira); 1.124/2000, o qual conclui pela aprovação 
da matéria com a Emenda n• 1, apresentada (relator: Deputado lvair 
Nogueira); 1.152/2000, o qual conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas n•s 1 e 2 (redistribufdo ao Deputado João Pinto Ribeiro); 
1.172/2000, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 
1' turno (relator. Deputado Rogério Correia); 1.300/2000, o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1' turno (relator: Deputado 
lvair Nogueira); 1.322/2000, o qual conclui pela aprovação da matéria na 
forma original (redistribufdo ao Deputado Eduardo Hermeto), e os Pareceres 
para o de 1' Turno dos Projetos de Lei n•s 1.310/2000, o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Rogério Correia); 
1.522/2001, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado (redistribuido ao Deputado lvair Nogueira). O 
Deputado lvair Nogueira solicitou prazo regimental para emitir o seu parecer, 
no 2' turno, sobre o Projeto de Lei n• 1.230/2000 e, por solicitação sua, o 
Projeto de Lei n• 598/99 foi convertido, pela Presidência, em diligência ao 
autor e à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. O 
Deputado Rogério Correia emitiu o seu parecer, no 1' turno, sobre o Projeto 
de Lei n• 1.540/2001, concluindo pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutiva n• 1, apresentado. Na fase de discussão, o Deputado lvair 
Nogueira solicitou vista da matéria, a qual foi concedida pelo Presidente. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocado 
em votação, é aprovado o Requerimento n• 2.398/2001, do Deputado Hely 
Tarqolnio. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos: do Deputado Rogério Correia, solicitando sejam tomadas 
providências para se assegurar aos membros desta Comissão acesso direto 
ao SIAF-MG e solicitando se realize um ciclo de debates para discutir o 
Projeto de Lei n° 1.449/2001, que trata da qualificação das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -; do Deputado Miguel Martini, 
para que o Sr. Frederico Penido, ex-Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, compareça a reunião desta Comissão para 
prestar esclarecimentos sobre as denúncias de favorecimento de instituições 
financeiras no processo de consignações envolvendo a referida Secretaria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Bilac Pinto - Doutor Viana - Rogério Correia. 

ATA DA 16" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago e 
Doutor Viana. Está presente também o Deputado Durval Ângelo. O 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, nos termos 
do art. 125, § 3°, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos 
acerca da cobrança da Tarifa de Gerenciamento - TGO - de empresas 
concessionárias de linhas de transporte intermunicipal e da tramitação de 
processos administrativos e judiciais em que são partes o DER-MG e a 
empresa sao Geraldo; e a apreciar a matéria constante na pauta. Em virtude 
de ausência de quórum, as matérias constantes na pauta deixam de ser 
apreciadas. Em seguida, o Presidente registra a presença dos Srs. Haroldo 
Carlos da Costa, Diretor de Operações de Via do DER-MG e representante 
do Diretor-Geral desse órgão; Marcos Helênio, ex-Deputado; Henrique 
Gouveia da Cunha, advogado da empresa São Geraldo e das Sras. Edi Maria 
de Almeida Maria, Sócia-Gerente da empresa sao Geraldo; Daniela Almeida 
Maria, Gerente-Administrativa da mesma empresa; Zirlene dos Anjos, 
Assessora do DER-MG; Maria lulza Machado Monteiro, Chefe de Divisão de 
Programação Operacional do DER-MG, e Shirlene Gonçalves Casseb, Chefe 
de Divisao de Contrato do DER-MG. Após, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que suscitou a realização do 
debate. Abre-se amplo debate entre os convidados e os parlamentares. 

~------------------------------_J 
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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, 22 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Bilac Pinto. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.836 
As dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, Doutor 
Viana e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a 
reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, a Presidência solictta que as 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, sejam distribufdas aos 
Deputados e convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como 
escrutinadora. Realizada a votação, a Deputada Elbe Brandão anuncia o 
resultado: foram eleitos, para Presidente, o Deputado Cristiano Canêdo, e 
para Vice-Presidente, o Deputado Doutor Viana, ambos com três votos. Ato 
contínuo, o Deputado Cristiano Canêdo dá posse ao Vice-Presidente, o qual, 
na oportunidade, empossa o Deputado Cristiano Canêdo como Presidente da 
Comissão. Este agradece a confiança nele depositada pelos parlamentares e 
designa como relator da matéria o Deputado Amilcar Martins. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Amilcar Martins - Doutor Viana. 

ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAIS AS PROPOSIÇÓES DE 

LEI N°S 14.819 E 14.835 
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de agosto de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Antõnio Andrade (substituindo este ao Deputado Luiz 
Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB) e Elbe Brandão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado João Batista de Oliviera, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
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pareceres sobre propos1çoes sujeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidente comunica o recebimento de requerimento do Deputado Antônio 
Andrade, em que solicita a retirada da pauta dos Vetos Totais às Proposições 
de Lei n°s 14.819 e 14.835. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidente comunica 
o recebimento de requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja 
o Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG - convidado a participar de reunião da Comissão para falar sobre a 
proposta de renegociação das dividas das cooperativas junto ao Fisco 
Estadual. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001. 
Luiz Tadeu Leite, Presidente- Paulo Piau - Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.836 

Comissão Especial 
Relatório 

A proposição de lei em estudo dispõe sobre obras representativas do 
patrimônio cultural mineiro. 

Encaminhada a matéria à sanção governamental, o Chefe do Poder 
Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, 
da Constituição do Estado, opôs-lhe veto parcial, devolvendo-a a esta Casa, 
para apreciação do veto, em cumprimento à norma constitucional. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, na forma 
regimental. 

Fundamentação 
É ponto pacifico que a preservação do patrimônio histórico, artístico e 

cultural é de importância primordial na construção e manutenção dos laços 
que unem e aproximam os membros de um grupo social e que a valorização, 
divulgação e difusão das diferentes formas de manifestação cultural são 
direitos garantidos constitucion.almente. 

O art. 3° da proposição referida, sobre o qual incidiu o veto, estabelece que 
o quadro "Principio de Minas", de autoria de Elie Layon, é "reconhecido como 
representativo da fundação do Estado de Minas Gerais e como integrante do 
patrimônio artístico, histórico e cultural mineiro" . 

Artista plástico renomado, radicado em Mariana há 44 anos, Layon tem 
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obra pertencente ao acervo patrimonial do Museu de Arte de São Paulo. 
Pelo fato de pintar o casario colonial da região envolto em brumas, ficou 
conhecido como "pintor das brumas". Além de paisagens, entre as quais se 
destacam 'Praça Tiradentes", "De Mãos Dadas", "Praça da Sé", "Menino com 
a Gaiola", "Velha Ouro Preto" e outras, dedica-se o artista a fazer retratos e 
também esculturas em madeira. 

Embora, nas razões do veto, o Governador tenha argumentado com a 
existência de outras obras que também podem ser representativas da 
fundação do Estado, entendemos que nenhuma delas certamente levará 
nome mais sugestivo, mais criativo e mais adequado ao que se propõe que o 
quadro de Layon- "Princípio de Minas". 

Mariana, cidade que se encontra nas origens de Minas, pioneira como 
arraial, vila, cidade, capital, diocese, está perenizada na obra de Layon, 
particularmente no quadro destacado pela proposição, que retrata a chegada 
dos. bandeirantes ao local onde seria fundada a primeira vila do Estado. 

Outro ponto notável e que torna singular a obra é o fato de o pintor ter 
usado como modelos figuras conhecidas na cidade de Mariana, como 
artistas, intelectuais e pessoas dedicadas á preservação da cultura local. 

Entendemos, enfim, que esses são motivos suficientes para que a tela 
"Principio de Minas", de Elie Layon, possa ocupar o lugar que lhe cabe no 
património cultural mineiro: o de representar a fundação de nosso Estado. 

Assim sendo, consideramos improcedente a argumentação apresentada, 
colocando-nos, portanto, contrários ao veto parcial á proposição analisada. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de 

Lei n• 14.836. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Cristiano Canêdo, Presidente -Amilcar Martins, relator- Doutor Viana. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.571/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dilzon Melo, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de Vila Costina. com 
sede no Município de Pains. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição de 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma entidade de caráter beneficente, e cultural, 

que busca realizar a assistência social e a promoção humana. 
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Possui por finalidade coordenar as obras e os movimentos sociais dos 

moradores da Vila Costina, articulando, desenvolvendo e promovendo a 
união de todos, levando-os a participar da vida da comunidade e a 
desenvolver e valorizar o espírito comunitário. 

Planejar e executar os trabalhos que abrangem os setores de saúde, lazer, 
educação, infra-estrutura, combate à fome e à pobreza, proteção ao meio 
ambiente, incentivo à produção agropecuária e à capacitação profissional 
também é meta relevante a ser alcançada pela entidade. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.571/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.572/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Levanta-te e 
Anda, com sede no Município de Varginha. 

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

Fundamentação 
A Associação Beneficente Levanta-te e Anda presta relevantes serviços de 

cunho educacional, beneficente e religioso à população carente da região em 
que está situada. Além disso, trabalha em prol da recuperação de viciados, 
especialmente drogados e alcoólatras, no intuito de ajustá-los á vida social e 
comunitária. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.572/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.576/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Mauro Lobo, visa a 
declarar de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da Sociedade São 
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Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, com sede nesse município. 

Examinada preliminanmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que ccncluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida associação, fundada em 23/8/36, é uma obra beneficente e 

religiosa, que dá assistência, prioritariamente, á pessoa idosa. 
Prestar serviços de saúde e apoio espiritual aos idosos internados, 

proporcionando-lhes um ambiente saudável, conforme suas possibilidades, é 
também um dos seus principais objetivos. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a 
comunidade, a consideramos merecedora do titulo declaratório de utilidade 
pública que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.576/2001 

como foi originalmente redigido. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.582/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei n• 1.582/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n• 
45, com sede no Município de João Monlevade. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que ccncluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação 
conclusiva em turno único, confonme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade civil e tem ccmo objetivo trabalhar 

pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade, a fim de conseguir 
a sua emancipação progressiva e pacífica. Pleiteia a prática da justiça, o 
amor ao próximo e uma conduta segundo os ditames da honra e da prática 
da beneficência. Tem como alvo as pessoas carentes que a ela recorrem, 
seguindo, sempre, os princípios máximos da Maçonaria. 

Fica demonstrado, pois, que a entidade é merecedora do título declaratório 
de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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1.582/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.602/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ailton Vilela, a proposição em análise objetiva 
declarar de utilidade pública o Centro Profissionalizante Tricordiano -
CEPETE -, com sede no Municipio de Três Corações. 

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada preliminarmente á 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por escopo promover a profissionalização de 

menores, gratuitamente e sem nenhuma forma de discriminação a quem a 
ela se dirigir com esse objetivo. Para tanto, oferece cursos e treinamentos a 
jovens na faixa etária de 12 a 18 anos, em diferentes áreas profissionais, 
objetivando o seu aproveitamento em trabalhos diversos dentro de seu 
município. 

Além deste trabalho profissionalizante que a entidade realiza com os 
adolescentes, ela procura orientá-los e instrui-los dentro dos principias da 
honestidade, da moral, do cumprimento das leis e do respeito ao próximo. 

Diante do relatado, somos levados a considerar justo o titulo declaratório 
de utilidade pública almejado com a proposição. 

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

1.602/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.606/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei n° 1.606/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a União dos Ferroviários Aposentados 
de Juiz de Fora e Região - UFA-JFR -, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, na forma original. 



Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A UFA-JFR tem como finalidade estatutária promover o bem-estar dos 
aposentados, pensionistas e funcionários ativos, objetivando o seu 
desenvolvimento integral, além de desenvolver laços de solidariedade e 
cultura entre os associados. 

Por oferecer importantes serviços, que colaboram com entidades 
especializadas na busca de soluções para os problemas da classe, nada 
mais justo que reconhecê-la como de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.606/2001, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.039/2000 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olfvia, o projeto de lei em epfgrafe institui o 

Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de Fogos de 
Artifício e dá outras providências. 

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao mérito, nos 
termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao propor a criação de um pólo de desenvolvimento para o setor de fogos 

de artiffcio no Estado, o projeto em tela busca incrementar a produção e a 
comercialização desses produtos para os mercados interno e externo. As 
medidas a serem implementadas promoveriam um incremento nao só da 
produção industrial, mas também do número de postos de trabalho, além do 
aumento da arrecadação tributária, o que refletiria diretamente no 
desenvolvimento de toda a região Oeste do Estado e na melhoria da 
qualidade de vida da população. 

É importante observar que as cidades que compreendem o pólo Oeste 
vivem quase que exclusivamente da indústria de fogos de artiffcio. No 
entanto, em razão dos grandes problemas que vem enfrentando o setor, com 
a concorrência de Estados onde a carga tributária é menor, algumas ações 
mais efetivas devem ser executadas para evitar que a sttuação se agrave 
ainda mais. 

Nesse sentido, é que se torna fundamental a união de esforços dos 
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poderes públicos federal, estadual e municipal, com a iniciativa privada, 
para que esse importante setor da indústria mineira não chegue à 
estagnação ou, o que seria pior, à inviabilidade econômica. Isso acarretaria o 
fechamento de inúmeras e pequenas fábricas de fogos de toda aquela 
região, aumentando o desemprego e retirando a única fonte de renda de 
inúmeras famílias. 

Quanto ao aspecto ambiental, essas cidades já demonstraram que 
conseguem conciliar a manipulação de produtos químicos e explosivos com o 
controle e a preservação do meio ambiente. Haja vista que, até o momento, 
nenhum caso grave de degradação ambiental foi observado ou denunciado, 
em razão do rigoroso controle que é feito pelos órgãos de fiscalização 
daqueles municípios. 

É importante salientar que essas fábricas se localizam na zona rural, 
conforme estabelece a legislação federal existente sobre o assunto, que 
prevê, além dessa, outras limitações à exploração da atividade. Da mesma 
forma, no que diz respeito à segurança da população, essa legislação 
regulamenta a compra, a venda, a manipulação, a fabricação e o uso de 
produtos pirotécnicos, classificados como artigos controlados pelo Ministério 
do Exército, com regras rlgidas, a serem obedecidas por aqueles que atuam 
nessa área e com penas severas para os que as descumprirem, como multas 
elevadas e, até, prisão. 

Ademais, o projeto em tela estabelece um programa a ser seguido por 
aqueles que desejarem tirar proveito dos beneficios nele contidos, com 
critérios bem definidos para a concessão de incentivos fiscais e materiais. No 
entanto, esses aspectos deverão ser analisados mais atentamente pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também opinará 
sobre o projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 1.039/2000, no 

1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria Olfvia, Presidente - Pastor George, relator - Márcio Cunha - Fábio 

A velar. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a realização do teste de HIV no pré-natal e dá outras 
providências . 

Preliminarmente, a Comissao de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, 

~----------------------------------__J 
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que apresentou. 

Posteriormente, foi a proposição remetida à Comissão de Saúde. Decorrido 
o interregno a que se refere o art. 140 do Regimento Interno, veio a 
proposição a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Estatui a proposição que os hospitais da rede pública e privada do Estado 

ficam obrigados a realizar, nas gestantes por eles atendidas, o teste anti-HIV. 
A AIDS tem-se propagado de forma geométrica. Há palses na África em 

que ela já constitui uma epidemia. Urge tomar providências que inibam a 
propagação dessa doença em nosso meio. 

Assim, a proposição reveste-se de relevante fim social, visto que, segundo 
o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, quando o teste é 
realizado, a incidência da doença nos recém-nascidos reduz-se de 30% para 
8%. 

Quanto ao aspecto da competência desta Comissão, observamos que o 
projeto não acarreta repercussão relevante nas finanças do Estado. Na rede 
privada, os custos dos exames serão suportados pelas partes contratantes, 
hospitais e pacientes, não envolvendo recursos do Erário. Na rede pública, o 
teste já é oferecido, em decorrência da Lei n• 13.161, de 1999, e da Lei n• 
12.296, de 1996. Pelo projeto em tela, o exame passa a ser obrigatório. 

Assim, entendemos que o projeto não implicará significativas despesas 
adicionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.292/2000, no 1• turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Muro Lobo, Presidente - Bilac Pinto, relator - Doutor Viana - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela institui 
nos currículos escolares da rede estadual conteúdos de formação musical em 
braile. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo 
n• 1, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo 
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n• 2, de sua autoria. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva incluir no currículo das escolas 

integrantes da rede estadual de ensino médio e fundamental conteúdo 
relativo à formação musical dos alunos, alcançando inclusive os portadores 
de deficiência visual, dando especial atenção ao ensino musical pelo método 
braile. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n• 1, que 
obriga o sistema estadual de ensino a estimular a formação musical dos 
alunos, priorizando a inclusão desse conteúdo nos seus currículos. 

Enviada a proposição à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, esta entendeu que não é conveniente isolar a música do contexto 
das outras linguagens artísticas, privilegiando-a, e propôs um projeto mais 
abrangente, envolvendo o ensino da arte como um todo. Estabeleceu a 
obrigatoriedade do ensino da arte em todas as séries dos níveis fundamental 
e médio e o incentivo à instrução artfstica sintonizada com as vocações locais 
e regionais, como forma de valorizar as caracterfsticas peculiares da 
sociedade e da cultura próprias das regiões. Essas inovações foram 
consubstanciadas no Substitutivo n• 2. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, podemos verificar que as 
providências necessárias à sua consecução pelo Estado se resumem à 
flexibilização dos recursos disponíveis na rede pública de educação, 
porquanto a lei orçamentária em vigor inclui dotações que poderão fazer jus 
às despesas decorrentes da futura lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.346/2001 no 1• turno, na forma do Substitutivo n• 2, da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Doutor Viana - Bilac 

Pinto. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.401/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei n• 1.401/2001 
dispõe sobre a agricultura orgãnica no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

O projeto foi distribufdo inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
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do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A seguir a Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial, examinando 
o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo 
n° 1. 

Vem agora a matéria para ser apreciada por esta Comissão, no âmbito de 
sua competência. 

Fundamentação 
O projeto em análise, aperfeiçoado por meio do Substitutivo n° 1, não 

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação. 
Entre as medidas propostas, define-se como atribuição do Estado divulgar 

os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e para a saúde 
humana da produção e do consumo dos produtos orgânicos; prestar 
assistência técnica aos produtores; conceder incentivos; instituir certificados 
de origem e qualidade bem como credenciar instituições não governamentais 
para a emissão desses certificados. 

Os custos de emissão de certificado de origem e qualidade e de análises 
laboratoriais serão indenizados pelo produtor interessado, segundo tabela a 
ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 

Cabe mencionar que, além dos benefícios para a saúde e o meio ambiente, 
a agricultura orgânica constitui mais uma alternativa de emprego e renda e 
sua regulamentação e fomento poderão trazer para a fomnalidade parte da 
economia informal. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.401/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Doutor Viana - Bilac Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.421/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

sobre a criação da autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 
1 a 3, que apresentou. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela 
aprovação da proposição com a Emenda n° 3, da Comissão anterior, e com 
as Emendas n°s 4 e 5 e as subemendas que receberam o n° 1 à Emenda n° 
1 e à Emenda n° 2, por ela propostas. 
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Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

exarou opinião pela aprovação do projeto, com as Emendas n•s 3 e 5, com 
as Subemendas n• 1 às Emendas n•s 1 e 2, e com as Emendas n• 6 e 7 e a 
Subemenda n• 1 à Emenda n• 4, que apresentou. 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo transformar a Superintendência-

Geral Fundiária - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-, 
integrante da estrutura orgênica da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, em autarquia, uma "longa manus" do Estado, vinculada 
a essa Secretaria. 

Assim, o ITER adquirirá autonomia administrativa e financeira e 
personalidade jurídica, o que possibilitará uma atuação mais eficaz no 
planejamento, na coordenação e na execução da política agrária e fundiária 
do Estado, democratizando o acesso e a fixação do homem à terra. 
Entendemos que a transformação do ITER de órgão da admínislração direta 
em autarquia, libertando-se das amarras que tolhem sua atuação, significará, 
;sem a menor sombra de dúvida, um avanço e um impulso na solução dos 
graves e crônicos problemas relativos á ocupação da terra. 

Quanto ao aspecto orçamentário, é mister a abertura de créditos especiais 
na autarquia. Vale registrar que, nos termos do inciso 11 do art. 41 da Lei n• 
4.320, de 17/3/64, créditos especiais são os destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária especifica. E a autarquia, sendo agora 
criada, não tem, obviamente, dotações orçamentárias. 

Porém, o art. 43 da lei mencionada estatui que a abertura de créditos 
especiais depende da existência de recurso disponível para fazer face á 
despesa. Propõe-se que esses recursos venham da anulação de dotações 
orçamentárias da SEPLAN, o que estaria de acordo com o§ 1°, inciso 111, do 
art. 43 citado. 

Assim, não haverá ônus no orçamento geral do Estado. Para cada crédito 
criado haverá a contrapartida de dotação anulada. Assim, a matéria não 
encontra óbice do ponto de vista orçamentário. 

Entretanto, estamos propondo alteração de redação para tornar mais claras 
essas idéias e suprimir imperfeições, sem alteração de teor. 
Consubstancializamos isso na Subemenda n• 1 á Emenda n• 3, apresentada 
na conclusão desta peça opinativa. 

Quanto ao aspecto financeiro relacionado ao custo operacional da 
autarquia, entendemos que o eventual aumento não será significativo, "vis-à-
vis" o incremento da eficiência e eficácia proporcionada pelo novo órgão. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.421/2001, no 1° turno, com as Emendas n°s 5, 6 e 7, com as subemendas 
que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1, 2 e 4, e com a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 3, a seguir apresentada. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação: 
"Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crêdito especial atê a 

importância de R$13.107.000,00 (treze milhões cento e sete mil reais) para a 
autarquia criada por esta lei. 

Parágrafo único - Os recursos para atender ao disposto no 'caput' deste 
artigo serão os resultantes de anulação de dotações consignadas para a 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral ou para 
programas por ela gerenciados.". 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
lvair Nogueira, Presidente - Rogêrio Correia, relator - Doutor Viana - Bilac 

Pinto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.434/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela autoriza o Poder 
Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator Rh juntamente com o 
exame do pezinho. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Saúde. A primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, e a segunda opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer 

o exame de grupo sangüíneo e do fator Rh quando da realização do teste do 
pezinho, estabelecido pela Lei n° 11.619, de 4/10/94, para diagnóstico da 
deficiência de alfa 1, conforme dispõe a Lei n° 12.504, de 30/5/97. 

É meritória a medida, porque ela garante eficiência e rapidez em casos de 
transfusão de sangue e outros procedimentos de emergência, e o cidadão 
terá, desde o nascimento, documento mencionando seu grupo sangüíneo e o 
fator Rh. 

A Emenda n° 1 incluiu o fornecimento, pelo Estado, de documento com os 
resultados do exame. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá despesa com a 
implantação do projeto, relativa apenas ao material de laboratório e ao 
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pessoal para sua realização, uma vez que o procedimento de 
recolhimento do sangue já é feito em atendimento aos outros exames 
legalmente exigidos. 

Portanto, o autor do projeto deverá propor na lei orçamentária, a vigorar no 
exercício fiscal vindouro, dotação especifica, que será de pequena monta. 

Entendemos que os beneficios sociais dessa medida superarão os gastos 
financeiros. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.434/2001, no 1• 

turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Saúde. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
lvair Nogueira, Presidente - Bilac Pinto, relator - Rogério Correia - Doutor 

Viana. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.439/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

Por meio da Mensagem n• 188/2001, o Governador do Estado encaminhou 
a esta Casa o projeto de lei em análise, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2001, a proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n•s 
1 a 28, por ela apresentadas. 

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

Fundamentação 
A proposição em comento objetiva alterar o Código de Ética e Disciplina 

dos Militares da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar - CEDM -, 
para torná-lo mais moderno e exeqülvel e atender ao disposto no art. 102 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, implementado pela 
Emenda à Constituição n• 39, de 216/99. Com efeito, o projeto revoga o 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, 
aprovado pelo Decreto n• 23.085, de 1983. 

O texto apresentado prestigia as tendências de modernização da 
administração e de recursos humanos bem como prima pela valorização 
profissional dos militares, resguardando, no entanto, os princípios basilares 
da hierarquia e da disciplina, que norteiam o funcionamento das referidas 
instituições . 

O projeto em discussão foi aprimorado por meio de sugestões 
apresentadas em democráticos debates com os diversos segmentos 
militares, trazendo em seu bojo significativas modificações na legislação em 
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vigor. 

Importa salientar que a propos1çao, com as inovações apresentadas, 
procura substituir as sanções de restrição de liberdade por sanções 
disciplinares administrativas; introduz o instituto de disponibilidade cautelar 
como instrumento para o afastamento temporário de funções ou unidades 
dos militares acusados de desvios de conduta graves, assegurando a 
isenção nas apurações e a preservação da moralidade na administração do 
interesse público; implanta o Conselho de Ética e Disciplina Militar da 
Unidade, para assessorar os respectivos comandos em matéria disciplinar; 
simplifica o sistema de recurso e possibilita a participação de todos os níveis 
hierárquicos na composição dos Conselhos de Disciplina e dos Conselhos de 
Ética e Disciplina Militar das Unidades, além de outras coisas. 

Todavia, após a análise mais acurada da matéria e com vistas à 
preservação dos legítimos interesses da sociedade e à observância dos 
princípios da hierarquia e da disciplina, que devem nortear a conduta militar, 
entendemos oportuna a apresentação das Emendas n•s 29 a 36, visando ao 
aperfeiçoamento do projeto. 

A Emenda n• 29 excluiu o agregado do Código de Ética, pois, nessa 
condição, ele deixa de exercer atividades militares. 

A Emenda n• 30 se faz necessária porque incentiva o militar, quando 
ilegalmente punido, a buscar reparo dos danos sofridos. 

A Emenda n• 31 tem a finalidade de assegurar ao acusado revel amplo 
direito de defesa, por meio da nomeação do curador para atuar no processo. 

A Emenda n• 32 decorre da anterior, pois se refere à atuação do curador no 
processo. 

A Emenda n• 33 compele o militar em serviço a manter a tarja de 
identificação. 

A Emenda n• 34 exige do gestor a motivação administrativa do seu ato. 
A Emenda n• 35 evita represália ao denunciante quando, por motivo 

discricionário à realidade das provas existentes nos autos, concluir de forma 
contrária. 

A Emenda n• 36 supre irregularidade processual na medida em que faculta 
a contratação de advogado. 

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

1.439/2001, no 1° turno, com as Emendas n•s 1 a 4, 6 a 9, 11 a 16, 18 a 28, 
apresentadas pela Comissão de Justiça, 29 a 36, a seguir redigidas, e pela 
rejeição das Emendas n•s 5 e 1 O, da Comissão de Justiça. 

Fica prejudicada a Emenda n• 17, da Comissão de Justiça, com a 
aprovação da Emenda n• 34, desta Comissão. 

EMENDA N° 29 
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Dê-se ao inciso I do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ............................................... . 
I -aos militares da ativa.". 

EMENDA N°30 
Acrescente-se o seguinte§ 3° ao art. 47: 
"Art. 47- ............................................ . 
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§ 3" - Assiste ao punido pleitear, na forma da lei, a reparação dos danos 
que, comprovadamente, tiver sofrido, sem prejufzo da responsabilização do 
administrador.". 

EMENDA N°31 
Acrescente-se o inciso 111 ao § 2" do art. 69: 
"Art. 69- ................................................. . 
§ 2"- ························································ 
111- será designado curador em favor do reveL". 

EMENDA N°32 
Acrescente-se o item 5 ao inciso V do art. 71 : 
"Art. 71 - .................................................. . 
V- ............................................................. . 
5 - ocorrendo a revelia do acusado, ser-lhe-á nomeado curador pelo 

Presidente.". 
EMENDA N° 33 

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte inciso XIX: 
"Art. 13- ..................................................... . 
XIX- não portar etiqueta de identificação quando em serviço.". 

EMENDA N°34 
Dê-se ao art. 77 a seguinte redação: 
"Art. 77 - A autoridade que convocar a Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar poderá, a qualquer tempo, tornar insubsistente a 
sua portaria, sobrestar seu funcionamento ou modificar sua composição, 
motivando administrativamente o seu ato.". 

EMENDA N°35 
Suprima-se o § 1 • do art. 98. 

EMENDA N°36 
Dê-se ao art. 34, "caput ",a seguinte redação: 
"Art. 34- No PSA, as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas 

pelo acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de cinco 
dias úteis do final da instrução.". 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001 . 
Edson Rezende, Presidente e relator - Marcelo Gonçalves - Doutor Viana . 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.540/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.540/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, dá nova 
redação ao art. 4° da Lei n° 6.265, de 18/12/73, que versa sobre a Loteria do 
Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 18/5/2001 e 
distribuida às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Inicialmente o projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto no âmbito de sua 
competência, conforme disposto no art. 188, de o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.540/2001 tem o objetivo de incluir, entre os 

beneficiários da distribuição dos recursos auferidos pela Loteria Mineira, a 
Fundação Helena Antipoff e o Departamento Estadual de Telecomunicações 
de Minas Gerais - DETEL-MG. Para tanto, a proposição modifica a redação 
do art. 4° da Lei n° 6.265, de 18/12/73, que vigora com a redação dada pela 
Lei n° 9.924, de 1989, alterada pela Lei n° 11.050, de 1993. 

O projeto promove a redistribuição de três pontos percentuais do lucro 
liquido, antes destinados aos fundos e às entidades definidas pelo inciso V 
do citado art. 4°. Aprovada a proposta, dois pontos percentuais seriam 
transferidos à Fundação Helena Antipoff e um ao DETEL, com a intenção de 
garantir recursos para o desenvolvimento das ações de educação e 
comunicação promovidas por essas entidades. Lembra o autor que a 
educação e a comunicação são fundamentais para a modernização do 
Estado, nas novas condições econômicas mundiais. 

Parece pertinente a inclusão da Fundação Helena Antipoff entre os 
beneficiários da renda auferida pela Loteria. Essa entidade desenvolve uma 
importante atividade educacional, de reconhecida relevância pública. Análise 
mais detida deve ser feita sobre a proposta de vinculação de recursos ao 
DETEL. · 

Inicialmente, deve-se notar que os recursos provenientes da Loteria são 
destinados ao financiamento de atividades de interesse social. O 
Departamento Estadual de Telecomunicações é a entidade estadual 
encarregada de prover o Estado de infra-estrutura de comunicação. Entre os 
investimentos promovidos pelo DETEL, encontramos as atividades de 
implantação da telefonia rural, que, desde a privatização dos serviços, foram 
abandonadas pelas concessionárias. 

Normalmente os investimentos necessários às atividades de comunicação, 
em virtude de sua alta complexidade tecnológica, envolvem somas elevadas. 
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O custo da implantação de centrais telefônicas em zona rural, segundo o 
DETEL, é de cerca de R$5.000,00. De acordo com informações prestadas 
pela Loteria Mineira, em 1999 foram distribuldos a várias entidades cerca de 
R$1.100.000,00. Essa quantia subiu, em 2000, para cerca de 
R$7.000.000,00, sendo prevista a distribuição de R$6.500.000,00 no ano de 
2001. Desse modo, a destinação de 2% para o DETEL permitiria a 
implantação de um significativo número de telefones, ao longo dos próximos 
anos, uma atividade de relevante interesse social. Parece-nos conveniente, 
também, vincular os recursos da Loteria ao programa de telefonia rural, de 
modo que estes não se percam em meio às demais atividades da autarquia. 

A oportunidade nos parece apropriada, ainda, para a correção de 
numerosas inconsistências encontradas na legislação referente à distribuição 
de recursos da Loteria, o que nos leva a apresentar o Substitutivo no 1, a 
seguir apresentado. 

Nesse substitutivo propomos, além da inclusão das entidades citadas, a 
correção do conceito de lucro liquido. O lucro é um conceito apropriado para 
entidades de direito privado, sendo sua utilização inadequada para a 
caracterização dos rendimentos decorrentes da atividade de uma autarquia 
como a Loteria do Estado. Além disso, a Lei Federal n° 8.212, de 1991, 
define o conceito de renda liquida, em termos semelhantes aos decretos · 
estaduais que regulamentam a distribuição de recursos objeto da presente 
proposição. Com a finalidade de dirimir dúvidas quanto ao entendimento do 
conceito, acrescentamos sua definição ao texto do projeto. 

Estamos propondo ainda a unificação dos critérios de distribuição da renda 
liquida da Loteria. Com a criação, a partir da aprovação da Lei n° 9.475, de 
23/12/87, de uma segunda modalidade de sorteios lotéricos, a Loteria Mineira 
passou a distribuir seus rendimentos por meio de dois critérios diferentes. 
Assim, a distribuição prevista pelo art. 4° da Lei n° 6.265, de 1973, passou a 
ser interpretada como referindo-se apenas ao rendimento liquido proveniente 
da modalidade convencional. O rendimento da modalidade sorteio de 
números, que tem representado, nos últimos anos, cerca de 1/3 do 
arrecadado pela modalidade convencional, é distribuido pelos critérios 
estabelecidos pelo parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.475, de 1987. Esse 
dispositivo determina que sejam distribuídos recursos para o Serviço 
Voluntário de Assistência Social - SERVAS - e para a Associação Feminina 
de Assistência Social- ASFAS. Por esse motivo, propugnamos a inclusão, no 
rol das entidades beneficiadas pelo art. 4° da Lei n° 6.265, de 1973, do 
SERVAS, com percentual que, referido ao total da arrecadação, equivale ao 
que lhe é hoje destinado. Os recursos destinados à ASFAS, por sua vez, 
serão canalizados para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -, 
gerido pelo Conselho Estadual de Assistência Social. 

~------------------------------_J 
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Cabe observar, também, que a Lei n• 13.666, de 21/7/2000, que criou o 

Fundo de Promoção dos Direitos Humanos, estabeleceu como uma de suas 
fontes de recursos 7% da renda líquida anual resultante da exploração da 
Loteria do Estado de Minas Gerais. No entanto, essa lei não alterou os 
demais percentuais de distribuição dos recursos provenientes de concursos 
de prognósticos. Como resultado, a Loteria se vê, hoje, obrigada a distribuir 
107% de sua renda. Propomos a correção dessa situação no Substitutivo n• 
1, assim como a exclusão, no cálculo da receita lfquida anual, dos recursos 
provenientes de extrações especiais, como aquelas autorizadas pelo art. 7° 
da Lei n• 13.464, de 2000, para compor o Fundo Estadual de Recuperação 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT. 

O mencionado art. 4°, que a proposição visa alterar, destina, ainda, 
recursos ao Fundo de Assistência ao Menor - FAM -, ao Fundo de 
Assistência de Caráter Social e Assistência Médica- FASMED -, ao Fundo de 
Promoção Cultural e ao Fundo de Assistência á Educação Ffsica, Esporte 
Especializado, Futebol Amador - FAEFA. Esses fundos, no entanto, não 
estão adequados às disposições constantes na Lei Complementar n• 27, de 
18/1/93, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundo. Em 
decorrência dessa inadequação, de acordo com o art. 12 da Lei 
Complementar n• 27, esses fundos encontram-se extintos, o que pode ser 
comprovado quando se verifica que não constam no orçamento fiscal do 
Estado. 

Essa situação de indefinição tem levado o Executivo a destinar os recursos 
a entidades privadas com finalidade semelhante àquelas determinadas para 
os fundos citados. Dessa forma, recursos da Loteria têm sido transferidos a 
entidades privadas, a tftulo de subvenção, por meio de critérios que não são 
de conhecimento público. Recentemente, no dia 6 de agosto, foi publicada no 
"Minas Gerais" a relação de entidades beneficiadas pelos recursos da Loteria 
Mineira, entre as quais se incluem, por exemplo, numerosas escoras 
particulares, para o pagamento de bolsas a estudantes não identificados. 

Propomos a substituição dos fundos inexistentes por fundos regularmente 
instituídos, com objetivos similares aos originalmente definidos, e, em sua 
ausência, por programas de governo a serem regidos por decreto. Assim, o 
Fundo de Assistência ao Menor - FAM - é substitufdo pelo Fundo para a 
Infância e Adolescência - FIA -; o Fundo de Assistência de Caráter Social e 
Assistência Médica - FASMED - pelo Fundo Estadual de Saúde - FES -; o 
Fundo de Promoção Cultural pelo Fundo Estadual de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPA T. O Fundo de 
Assistência à Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador -
FAEFA, que não tem similar em vigor, é substituído por programas geridos 
pela Secretaria de Estado de Esportes. Acreditamos que a adoção das 
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modificações que propomos venha promover maior publicidade, eqüidade 
e transparência na destinação da receita liquida da Loteria do Estado. 
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Finalmente, em decorrência das alterações propostas, o Substitutivo n° 1 
prevê alterações nos arts. 5° e 6° da Lei no 6.265, de modo a compatibilizar 
todos os dispositivos referentes à distribuiçãc de receita pela Loteria com a 
legislação vigente. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.540/2001 no 1° turno, na forma do substttutivo que apresentamos a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera disposições da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, que versa 
sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- A renda Hquida da Loteria do Estado de Minas Gerais, anualmente 

verificada em todas as modalidades lotéricas, será utilizada em programas e 
projetos de assistência social e distribuída de acordo com os seguintes 
percentuais: 

I - 21% (vinte e um por cento} para o Fundo Estadual de Assistência Social 
- FEAS; 

11 - 20% (vinte por cento} para o Fundo para a lnfência e Adolescência -
FIA; 

111 - 20% (vinte por cento} para Fundo Estadual de Saúde- FES; 
IV- 7% (sete por cento} para o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos 

Humanos- FEPDH; 
V - 5% (cinco por cento} para o Fundo Estadual de Recuperação do 

Património Histórico, Artístico e Arquitetõnico - FUNPAT, sem prejuízo dos 
recursos previstos no parágrafo segundo do art. 6° desta lei; 

VI - 3% (três por cento} para a Fundação Mário Pena; 
VIl - 2% (dois por cento} para programas de telefonia rural desenvolvidos 

pelo Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL 

VIII- 2% (dois por cento} para a Fundação Hilton Rocha; 
IX- 2% (dois por cento} para a Fundação Helena Antipoff; 
X - 1% (um por cento} para o Serviço Voluntàrio de Assistência Social -

SERVAS-; 
XI- 17% (dezessete por cento} para programas de assistência à educação 

física, esporte amador e esporte especializado, desenvolvidos pela Secretaria 
de Estado de Esportes. 

§ 1°- Considera-se renda bruta a que resultar da receita bruta, deduzidas 
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as despesas operacionais, e renda liquida, o valor que resultar da renda 
bruta, após a dedução das despesas administrativas e do percentual de 5% 
(cinco por cento) destinado ao Fundo de Reserva Especial. 

§ 2" - A renda liquida de extrações especiais da Loteria será destinada ao 
fim especificado no ato de sua criação, não se submetendo à destinação 
prevista neste artigo. 

§ 3"- A Loteria do Estado de Minas Gerais cobrará de seus agentes, sobre 
o custo real do bilhete de cada extração, uma taxa de 10% (dez por cento), 
que será distribuída segundo as finalidades e proporções previstas neste 
artigo.". 

Art. 2" - O art. 5" da Lei n• e.2e5, de 18 de dezembro de 1973, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - As importâncias resultantes da aplicação do inciso XI do artigo 
anterior serão distribuídas por decreto, entre órgãos ou entidades de direito 
público ou privado, atendidas as finalidades desta lei e a polftica de 
incentivos definida pelo órgão responsável do Poder Executivo. 

Parágrafo único - A distribuição de que trata este artigo não terá caràter 
permanente, podendo, em qualquer tempo, ser revogado ou alterado o 
montante dos recursos, tendo em vista a politica adotada pelo Governo do 
Estado.". 

Art. 3° - O art. e• da Lei n• e.2e5, de 18 de dezembro de 1973, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. e• - A Loteria do Estado de Minas Gerais manterá um Fundo de 
Reserva Especial, na base de 5% (cinco por cento) sobre a renda bruta, até o 
limite correspondente ao valor de duas emissões dos planos em execução. 

§ 1"- O Fundo de Reserva Especial destina-se a garantir a integridade do 
plano lotérico em execução. 

§ 2• - Os recursos que excederem o limite estabelecido neste artigo serão 
destinados ao Fundo Estadual de Recuperação do Património Histórico, 
Artístico e Arquitetõnico- FUNPAT.". 

Art. 4"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5" - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. e• 

da Lei n• 1.947, de 12 de agosto de 1959, o parágrafo único do art. 2• da Lei 
n• 9.475, de 23 de dezembro de 1987, a Lei n• 9.924, de 18 de dezembro de 
1989, e o art. 104 da Lei n• 11.050, de 19 de janeiro de 1993. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Bi/ac Pinto - Doutor 

Viana. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 992/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em epígrafe 

dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à educação, 
no Estado de Minas Gerais. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e elaborar 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva determinar a divulgação anual, no diário 

oficial do Estado, de demonstrativos do montante dos recursos financeiros 
destinados à educação no Estado, a sua origem e aplicação. Dispõe, ainda, 
que se divulgue o valor mínimo de referência "per capita" para distribuição 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério - FUNDEF. Garante ainda aos membros dos 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do referido Fundo o 
acesso ao Sistema Integrado Administrativo e Financeiro - SIAFI. 

Após examinar a matéria e concluir que muitos assuntos já se encontravam 
previstos em lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o 
Substitutivo n° 1, conservando o que o projeto tinha de inovador. Este 
determina que o Estado dará ampla divulgação, incluindo a publicação, no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, do valor mlnimo de referência por aluno 
relativo ao FUNDEF. Dispõe também que o Estado fará publicar, 
mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o montante de-
recursos distribuídos pelo FUNDEF, discriminando-os por origem de receita e 
data de liberação. 

Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, a publicação das 
suas ações pelas unidades do Estado já faz parte de sua rotina de gasto, 
inclui da no orçamento anual. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 992/2000, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Bilac Pinto, relator - Doutor Viana - Rogério 

Correia . 
Redação do Vencido no 1° turno 
PROJETO DE LEI N° 992/2000 

Acrescenta os §§ 1° e 2° ao art. 1° da Lei n° 12.768, de 22 de janeiro de 
1998, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual dispõe 
sobre a descentralização do ensino, e dá outras providências . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 12.768, de 22 de janeiro de 1998, fica acrescido 
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dos seguintes §§ 1 o e 2°: 

" Art. 1° - .............................................................................. . 
§ 1° - O Estado dará ampla divulgação, incluindo a publicação, no órgão 

oficial dos Poderes do Estado, do valor mínimo de referência por aluno 
relativo ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 

§ 2° - O Estado fará publicar, mensalmente, no órgão oficial dos Poderes 
do Estado, o montante de recursos distribufdos pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF -,discriminando-os por origem de receita e data da fiberação. ". 

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 N° 1.110/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em análise estabelece 

controle e fiscalização do desmonte de carros e motocicletas pelos ferros-
velhos e dá outras providências. 

No 1 o turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, com a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e elaborar 
a redação do vencido. 

Fundamentação 
Conforme manifestado antecipadamente por esta Comissão, o projeto de 

lei em foco visa disciplinar as atividades de desmonte de veículos nos ferros-
velhos, estabelecendo normas a serem cumpridas. 

Nada mais necessário. Raras não são as vezes em que se encontram 
estabelecimentos que, ocultos sob a fachada de ferro-velho, realizam, na 
verdade, o desmonte ilegal de veículos furtados, roubados ou irregulares. 
Assim, essa atividade criminosa compfementa a ação das gangues 
especializadas no roubo de vefculos, impedindo, pela destruição do objeto 
roubado, que este seja encontrado, e os responsáveis, devidamente punidos. 

A Comissão de Constituição e Justiça, quando analisou a proposição no 1° 
turno, ofereceu-lhe substitutivo que, além de dotá-la de forma jurídica mais 
apropriada, conferiu-lhe um ca~áter mais genérico, ampliando-lhe o campo de 
ação. 

Esta Comissão, a fim de resguardar os recursos necessários à consecução 
da futura lei, ofereceu-lhe, também, os devidos reparos. 

Dessa forma, não poderíamos deixar de acolher o projeto no 2° turno, pois 
o controle da atividade de desmonte de vefculos é tarefa estatal de suma 
importância. 
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Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.110/2000, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Bilac Pinto - Doutor 

Viana. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.110/2000 

Dispõe sobre os controles do desmonte de veículos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O desmonte de veículo automotor no Estado será efetuado por 

pessoa jurídica credenciada pelo Departamento de Transito do Estado de 
Minas Gerais- DETRAN-MG- nos termos do regulamento desta lei, mediante 
autorização prévia desse Departamento, específica para cada veículo. 

Art. 2° - A autorização para desmonte a que se refere o art. 1 o somente 
será concedida mediante entrega da placa do veículo ao DETRAN-MG. 

Parágrafo único - O instrumento de autorização para desmonte conterá as 
informações constantes no Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo- CRLV. 

Art. 3° - O desmonte de veículo realizado sem a autorização de que trata o 
art. 2° desta lei implica a perda do credenciamento pelo infrator. 

Art. 4° -A realização do desmonte de veículo por pessoa não credenciada 
pelo DETRAN-MG sujeita o infrator ao pagamento de multa equivalente ao 
triplo do valor venal dos veicules desmontados irregularmente. 

Parágrafo único - O montante das multas recolhidas na forma prevista 
neste artigo será anualmente destinado aos órgãos estaduais 
constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.189/2000 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras providências. 
Aprovada em 1° turno, com as Emendas no 2 e 3, retorna a proposição a 

esta Comissão para receber parecer no 2° turno. A redação do vencido, 
anexa, é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa não apenas regulamentar o funcionamento das 

~------------------------------_J 
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A despeito de toda a complexidade da atividade e da exigência de muito 
profissionalismo na prestação desse tipo de serviço, o mercado apresentou 
um aumento considerável no número de empresas que passaram a operar de 
forma irregular e irresponsável nesse ramo, tendo em vista que muitas delas 
não possuem o devido registro nos órgãos competentes, fugindo, dessa 
forma, à responsabilidade legal e às suas obrigações sociais. Assim, o 
projeto obrigará essas empresas a se adequar às novas normas, o que trará 
aos consumidores mais segurança. 

Da mesma forma, o poder público, por meio da Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio e da Junta Comercial, passará a ter mais controle sobre 
as operações dessas empresas, tendo em vista que, para funcionar, elas 
deverão requerer registro de funcionamento. 

Levada a votação em 1 o turno, a proposição foi aprovada com as Emendas 
n° 2 e 3, apresentadas em Plenário. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.189/2000, no 2° 

tumo, na forma do vencido em 1° turno. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria Olfvia, Presidente - Fábio Avelar, relator - Pastor George - Márcio 

Cunha. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.189/2000 

Dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - O exercício das atividades das empresas de asseio e conservação 

obedecerá aos disposto nesta lei, ao seu regulamento e às demais normas 
legais pertinentes. 

Art. 2° - Entende-se por empresa de asseio e conservação a firma, 
individual ou coletiva, legalmente registrada e especializada na prestação de 
serviços de limpeza, higienização, manutenção e conservação em geral, a 
qual forneça material, equipamento e tecnologia. 

§ 1°- A empresa promoverá a execução dos serviços de que trata o "caput" 
deste artigo com o pessoal necessário, sob sua inteira responsabilidade e 
direção. 

§ 2° - A contratação de pessoal pela empresa de asseio e conservação 
estará sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3° - A empresa de asseio e conservação poderá prestar serviços a 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, obedecidas as 
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respectivas normas legais relativas aos procedimentos licitatórios. 

Art. 4° - O funcionamento da empresa de asseio e conservação dependerá 
de assento prévio junto á Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. 

Art. 5° - As empresas de asseio e conservação terão seus documentos 
constitutivos e as respectivas alterações arquivados no órgão do registro do 
comércio. 

Art. 6° - O pedido de registro de funcionamento da empresa deverá ser 
instruido com os seguintes documentos: 

I - requerimento assinado pelo titular da empresa; 
11 - prova de constituição da firma, mediante o competente registro na Junta 

Comercial em que tenha sede; 
111- comprovação do capital social mínimo necessário para sua constituição; 
IV- comprovação da propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa ou recibo referente ao último mês de pagamento do aluguel relativo· 
ao contrato de locação da referida sede; 

V- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ-

VI- declaração de rendimentos de cada um dos sócios da empresa. 
§ 1°- O pedido de registro a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser 

dirigido ao Secretário de Estado de Indústria e Comércio e protocolado na 
respectiva Secretaria de Estado. 

§ 2°- Será indeferido o pedido que não for instruido com todos os 
documentos requisitados ou cuja documentação estiver incompleta. 

§ 3°- Não será deferido o requerimento cuja declaração de rendimentos for 
incompatível com o aporte de recursos necessários à constituição da 
empresa. 

Art. 7° - A mudança da sede ou a abertura de filial, agência ou escritório 
deverá ser previamente comunicada à Secretaria de Estado da Indústria e 
Comércio, em documento oficial da empresa, com justificativa e endereço da 
nova sede e/ou unidades da empresa. 

Art. 8° - As empresas de asseio e conservação são obrigadas a fornecer, 
mensalmente, aos seus tomadores de serviços, comprovante de regularidade 
de situação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, Fazenda Pública Federal e Municipal. 

Art. go - O registro nos Conselhos Profissionais será obrigatório quando 
ocorrer o efetivo exerclcio de atividades que exijam responsabilidade técnica 
de profissionais na respectiva área . 

Art. 1 O - Nas propostas para participação em licitações públicas ou cotação 
de serviços promovida por particulares, a empresa de asseio e conservação 
deverá, obrigatoriamente, apresentar cópias das GRPs referentes aos 3 (três) 
meses imediatamente anteriores. 
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Art. 11- As empresas de asseio e conservação em funcionamento na 

data da publicação desta lei terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de publicação do seu regulamento, para proceder às 
devidas adaptações ao disposto na legislação. 

Art. 12- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) 
dias contados de sua publicação. 

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.230/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em epígrafe 

disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos 
destinados a assistir as populações carentes, a combater a miséria e a fome 
e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno e 

para que se elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte desta 
peça opinativa. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 1, aprovado no 1 o turno, com vistas à adequação da 

proposição à legislação vigente, remodelou o projeto original, transformando-
o em projeto que modifica a lei que instituiu o Fundo Estadual de Assistência 
Social - FEAS. Tem esse fundo por objetivo garantir condições financeiras 
para o desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do Estado e 
administrar os recursos destinados a esse fim. 

Vale ressaltar que, no presente exercício fiscal, está prevista para esse 
fundo verba de aproximadamente R$28.000.000,00, que deverá ser 
destinada precipuamente ao apoio às ações de assistência social à criança e 
ao adolescente. 

O projeto de lei em análise objetiva direcionar os recursos do fundo, 
preferencialmente, às regiões mais carentes do Estado, que registrem lndice 
de Desenvolvimento Humano- IDH -até 0,5. 

O IDH é um indicador elaborado pela ONU para aferir o progresso humano 
e o desenvolvimento de regiões. O seu valor oscila entre O e 1, e quanto mais 
baixo for, menos desenvolvida é a região. 

O projeto em pauta não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário, pois não significa aumento de despesas do fundo. Propõe tão 
somente a alocação de recursos nas regiões mais carentes. 

Finalmente, entendemos que a matéria se reveste de relevante fim social, 
por priorizar a destinação de recursos para as regiões mais carentes do 
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Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.230/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana, relator - Rogério Correia - Bilac 

Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Tumo 
PROJETO DE LEI N° 1.230/2000 

Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.227, de 2 de julho de 19g6, que cria o 
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS- e dà outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao art. 3° da Lei n° 

12.227, de 2 de julho de 1996: 
"Art. 3°- ............................................................................ . 
Parágrafo umco Os recursos do FEAS serão aplicados, 

preferencialmente, em projetos de assistência social para atendimento aos 
municípios ou regiões do Estado que registrem fndice de Desenvolvimento 
Humano- IDH- até 0,5 (zero vírgula cinco).". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 APRESENTADA, NO 1° TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N" 1.078/2000 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
De autoria do Deputado João Paulo, a proposição em apreço dispõe sobre 

a proibição de lançamento do nome de mutuário em atraso com prestações 
do Sistema Financeiro da Habitação em cadastro dos serviços de proteção 
ao crédito. 

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

Em seguida, o projeto foi submetido à Comissão de Defesa do Consumidor, 
que opinou pela sua aprovação, e, finalmente, à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que também se manifestou favoravelmente à 
matéria e apresentou as Emendas n°s 1 e 2. 

Apresentado em Plenário, recebeu o projeto a Emenda n° 3, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, a qual vem a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, § 2°, c/c o art. 102, IV, do Regimento Interno . 

Fundamentação 
Ao disciplinar a vedação de lançamento do nome de mutuário em atraso 

com o pagamento das prestações do Sistema Financeiro da Habitação nos 
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cadastros dos serviços de proteção ao crédito, a propos1çao em tela 
estabelece, em seu art. 2°, a multa a que se sujeita o infrator, para os casos 
de descumprimento do comando legal. 

A emenda objeto deste parecer pretende tornar mais gravosa essa 
penalidade, que será duplicada nos casos de reincidência da entidade 
infratora. 

A proposta se nos afigura pertinente na medida em que contribui para que 
tanto os bancos de dados quanto os agentes financeiros que lidam com os 
serviços de proteção ao crédito não sejam arbitrários e penalizem cidadãos 
de bem em atraso com o pagamento das parcelas do Sistema Financeiro da 
Habitação por razões alheias às suas próprias vontades. 

A bem da verdade, os bancos de dados de restrição ao crédito perderam a 
sua natureza original, utilizando os dados constantes em seus cadastros 
como parâmetro para a oferta de crédito ao possível pretendente. Dessa 
forma, atuam como instrumentos de coação, denegrindo a imagem das 
pessoas que se vêem constrangidas e sem perspectiva até mesmo de 
conseguir emprego quando seus nomes constam nessas famigeradas listras 
negras. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n• 3 apresentada, 

no 1° turno, ao Projeto de Lei n• 1.078/2000. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.155/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em 
estudo proíbe o uso de pipa com linha cortante em áreas públicas e comuns 
do Estado. 

Distribu ida á Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, e 
apresentou as Emendas n•s 1 e 2. 

Em Plenário, a proposição recebeu a Emenda n• 3. Nos termos do § 2° do 
art. 145 do Regimento Interno, passamos a emitir parecer sobre a emenda. 

Fundamentação 
Visa a proposição a coibir o uso de pipas com linhas cortantes em áreas 

públicas e comuns no Estado. O emprego de substâncias cortantes nas 
linhas das pipas vem ocasionando lesões graves e até mesmo a morte de 
pessoas em Belo Horizonte e em todo o Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da 
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matéria e apresentou as Emendas n°s 1 e 2, procurando assim, corrigir 
algumas impropriedades, adequando a proposição à legislação vigente. 

A Emenda n° 3, apresentada pelo Deputado Ivo José em Plenário, 
estabelece que o valor arrecadado com as multas pagas pelos infratores da 
futura lei, conforme dispõe o art. 2° da proposição, será destinado ao 
Conselho da Criança e do Adolescente para utilização em programas de 
atendimento a menores; contudo, a mencionada emenda merece reparo, 
uma vez que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
criado por força da Lei n° 9.750, de 1998, tem natureza consultiva e 
deliberativa; não é, portanto, órgão executivo. 

Por outro lado, o Fundo para a lnfãncia e Adolescência, criado pela Lei n° 
11.397, de 6/1/94, é uma entidade de natureza contábil, integrante da lei 
orçamentária, podendo, por conseqüência, repassar recursos e oferecer 
financiamento para programas de atendimento à criança e ao adolescente, 
como intenciona o autor. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 3 na forma da 

Subemenda n° 1, a seguir redigida. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ............................................................. . 
Parágrafo único -O valor arrecadado com as multas pagas pelos infratores 

do disposto nesta lei será destinado ao Fundo para a Infância e a 
Adolescência- FIA.". 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Doutor Viana - Bilac 

Pinto. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 22/8/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência á Casa do falecimento da 

Sra. Orquiza Diniz, ocorrido em 13/8/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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ATA DA 2728 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 231812001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda á Constituição n• 6112001- Projetos de Lei 
n•s 1.703 a 1.70512001 - Requerimentos n•s 2.481 a 2.49312001 -
Requerimentos das Comissões de Fiscalização Financeira e de Transporte -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Polftica 
Agropecuária, de Direitos Humanos e de Assuntos Municipais e dos 
Deputados Bené Guedes, João Leite, Wanderley Ávila e Edson Rezende -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo, Dalmo Ribeiro 
Silva, José Henrique, Rogério Correia e Carlos Pimenta - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 
289/99, 940/2000 e 1.414 e 1.415/2001; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Transporte; aprovação - 2" 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Votação de 
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de proposta de 
emenda à Constituição- Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 451/99; 
requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e Kemil Kumaira; 
deferimento; discurso do Deputado Edson Rezende; questão de ordem; 
chamada para a recomposição de quórum; inexistência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 

Ivo José - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão -Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro- Bené Guedes-
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga- José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen-
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Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila} - As 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente} 

Ata 
-O Deputado Marco Régis, 2•- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 

encaminhando cópias de documentos para subsidiar os estudos da 
Comissão de Direitos Humanos a respeito do conflito ocorrido na Fazenda 
Tangará, no Municipio de Uberlândia. (-A Comissão de Direitos Humanos.} 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.368/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, que tem sido prestada assistência médica ao detento 
Antônio Marcos Santana. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, comunicando, 
em atenção ao pedido de diligência da Comissão de Justiça contido no Oficio 
n• 769/2000/DLE, que o assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e 
á Procuradoria-Geral do Estado. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 872/2000.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, comunicando, 
em atenção ao pedido de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira 
contido no Oficio n• 1.067/2001/SGM, que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.487/2001.} 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, agradecendo 
convite para participar de reunião com a finalidade de se debater a situação 
de servidores da área da educação. (-A Comissão de Educação.} 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, informando, em atenção ao Requerimento n• 1.867/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues (asfaltamento da rodovia que liga o Município de 
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Cachoeira do Pajeú à BR-251 ), que, no momento, o DER-MG não dispõe 
dos recursos necessários à realização da obra. 
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Do Sr. Tarcísio Campos Ribeiro, Superintendente Geral da Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED -, encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 
2.342/2001, da Comissão do Trabalho, informações sobre a situação dos 
contratados por esse órgão. 

Do Sr. lvon Borges Martins, Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM -, apresentando esclarecimentos sobre as atribuições 
desse órgão. (-A Comissão de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Betty Kopit Lembi de Carvalho, Diretora do Hospital João XXIII, 
encaminhando esclarecimentos com relação ao Requerimento n• 2.414/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos. 

Da ASSELURB, da ASFIM, do Sind-Saúde, do Conselho Municipal de 
Saúde, do CREA-MG, do Conselho da Cidade, da ASMARE e da Bancada do 
PT na Câmara Municipal, convidando esta Assembléia a participar de reunião 
destinada a preparar a 1" Conferência Municipal de Saneamento. (- A 
Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Paulo Carrara de Castro, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal 
da Saúde, encaminhando, em atenção ao Ofício n• 412/2001/DLE, 
informações solicitadas pela CPI da Saúde.(- A CPI da Saúde.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 61/2001 

Institui teto salarial na administração pública estadual de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Acrescente-se o seguinte dispositivo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais: 
"Art ..... - Até que seja definido o subsídio mensal em espécie dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, a que se refere o art. 37, XI, da Constituição 
Federal, fica instituído, no Estado de Minas Gerais, teto salarial equivalente à 
remuneração bruta paga em espécie ao Presidente da República, aplicável a 
todos os servidores e membros de Poderes. 

§ 1° - Consideram-se, para fins do disposto no "caput", além do valor 
recebido a título de vencimento, aqueles decorrentes de qualquer tipo de 
gratificação, adicional, abono, prêmio, diária ou verba de representação. 

§ 2• - Os servidores públicos e membros dos Poderes estaduais que, à 
data da aprovação desta emenda, perceberem remuneração superior à 



prevista neste artigo passarão a perceber o teto salarial a que se refere 
este artigo.". 

Art. 2• - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2001. 
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Rogério Correia - Pinduca Ferreira - Paulo Pettersen - Sebastião Navarro 
Vieira - Alvaro Antônio - Marcelo Gonçalves - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Ivo José - Mauro Lobo - João Leite - Kemil Kumaira - Maria José 
Haueisen - Ambrósio Pinto - João Batista de Oliveira - Rêmolo Aloise - José 
Henrique - Eduardo Brandão- Márcio Cunha - Durval Ângelo - lvair Nogueira 
- Jorge Eduardo de Oliveira - João Pinto Ribeiro - Antônio Genaro - Adelmo 
Carneiro Leão - Miguel Martini - Olinto Godinho - AfHon Vilela - Marco Régis -
Antônio Andrade - Cristiano Canêdo - Cabo Morais -Agostinho Silveira - João 
Paulo- Eduardo Hermeto. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.703/2001 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER - autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada 
que liga o Município de Frei Gaspar à BR 116- ltacarambi. 

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo compreende 
todos os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da 
manutenção. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Deixar a cargo do municfpio estrada intermunicipal é condenar 

os transeuntes e munfcipes ao isolamento e ao desrespeito do direito de ir e 
vir. A administração pública, em qualquer nfvel, tem como meta e base o bem 
público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG tem capacidade 
e estrutura para desempenhar a contento a conservação e a manutenção das 
estradas. Nesse sentido, aguardo a aprovação deste projeto pelos meus 
pares nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1. 704/2001 



Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da 
Comunidade de Mandacaru, com sede no Município de Várzea da Palma. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores 
Rurais da Comunidade de Mandacaru, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: A entidade em questão visa à prestação de serviços para o 

desenvolvimento e a racionalização das atividades agropecuárias. Para tanto, 
promove o transporte, o armazenamento e a industrialização dos produtos e 
ministra modernos programas de técnicas agrícolas. Ademais, promove 
atividades econômicas, sociais e culturais e oferece aos associados serviços 
de assistência médica, dentária, recreativa, educacional e jurídica. 

Pelo fato de a entidade realizar um trabalho de grande importância na 
comunidade em que atua, justa é a declaração de sua utilidade pública. E 
para isso contamos com o apoio dos nobres colegas. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.705/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

da Placa do Queijo, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário da Placa do Queijo, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação de que trata esta lei, de natureza beneficente, 

tem como finalidade precípua representar a comunidade junto a órgãos 
públicos e privados, reivindicando soluções para os problemas que impeçam 
seu progresso e bem-estar. Além do mais, procura conscientizar a 
comunidade sobre suas potencialidades, levando-a a responder a seus 
anseios e a lutar por seus objetivos. 

Pelos bons serviços prestados pela Associação à coletividade e por ela 
apresentar os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, 
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contamos com a anuência dos nobres pares à outorga do tftulo 
declaratório. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.481/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação dos 
Lojistas e Representantes de Móveis de Minas Gerais - ALORMOV - pela 
realização da 3" Feira Mineira de Móveis. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 2.482/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Jenipapo de Minas pela realização da 1" EXPOJEMINAS. (-À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 2.483/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Clube do 
Cavalo de Curvelo pela realização da promoção "Team-Pening", cujo objetivo 
é consolidar as tradições eqoestres na região Centro de Minas. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 2.484/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que envie à Comissão 
relação das empresas de ônibus intermunicipais e sua situação legal perante 
o órgão. 

W 2.485/2001, da Comissão de Transporte, solicitando se peça ao 
Secretário da Fazenda o envio a esta Casa da relação de débitos, referentes 
ao ICMS e outros, das empresas de ônibus intermunicipais. 

N° 2.486/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que encaminhe a essa 
Comissão a relação dos contratos em vigor relativos a todas as linhas 
intermunicipais de ônibus coletivos que trafegam em rodovias pavimentadas, 
bem como a data da última licitação que outorgou cada concessão. (-À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 2.487/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Coordenação Geral com 
vistas a que envie a esta Casa as memórias de cálculo das receitas 
orçamentárias para o exercício de 2002. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.488/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que sejam liberados recursos 
do FUNTRANS para executar obras de recuperação das estradas do Sul de 
Minas. 

N° 2.489/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
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apelo ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas a que seja asfaltado o trecho que menciona, no 
Município de Nova Era. 

N" 2.490/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas á pavimentação da estrada que 
liga os Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras. 

N" 2.491/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de uma barragem 
na nascente do rio São João, no Município de São João do Paraíso. 

N" 2.492/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se consigne 
nos anais da Casa manifestação de repúdio pela violação dos direitos 
humanos praticada contra as mulheres no Afeganistão. 

N" 2.493/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
providencie proteção ao Sr. Rogério Márcio de Carvalho. 

Da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando sejam adotadas 
providências para assegurar aos membros dessa Comissão o acesso direto 

· ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas 
Gerais- SIAFI-MG. (-A Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado á Mesa requerimento da Comissão de 
Transporte. 

Comunicações 
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões de 

Transporte, de Polftica Agropecuária, de Direitos Humanos e de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Bené Guedes, João Leite, Wanderley Avila e 
Edson Rezende. 

Oradores lnscrrtos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, a Constituição de 1988 consagrou alguns direitos fundamentais 
para o estabelecimento do estado democrático neste Pais. 

Sem dúvida, o Ministério Público foi capitulo especial na conquista da 
retomada dos direitos. A Constituição praticamente consagrou o Ministério 
Público como um poder, um poder de vigiláncia e de fiscalização da lei na 
defesa dos interesses da sociedade. 

Podemos afirmar, sem exagero, que, a partir da consolidação da instituição 
Ministério Público, com suas competências e poderes, passamos a ter uma 
sociedade mais atenta aos direitos difusos da cidadania, mais atenta à 
questão do meio ambiente. A criação da Curadoria do Meio Ambiente é algo 
que precisa ser destacado. A defesa dos direitos da criança, do adolescente 
e do idoso também merece ser abordada como ponto fundamental dessa 
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ação do Ministério Público. E a questão da moralidade e da fiscalização 
dos atos do poder público foi, a meu ver, o grande avanço trazido por essa 
ampliação do Poder: Prefeitos passaram a ser fiscalizados mais atentamente, 
ações de Câmaras Municipais, de Assembléias e da própria esfera do 
Governo Estadual também. 

Em nlvel federal, tivemos, a partir de 1989, com o Ministério Público 
Federal, uma ação corajosa e firme de um homem que ficará marcado na 
história do Brasil, que é o Procurador-Geral Aristides Junqueira, esse grande 
destaque na esfera nacional da ação do Ministério Público, no 
"impeachment", nas denúncias e em todo o processo do ex-Presidente 
Fernando Collor. Naquela ocasião, o Procurador-Geral Aristides Junqueira, 
juntamente com seus auxiliares, fez importantes investigações, que foram 
decisivas para que tivéssemos a cassação de um Presidente corrupto, de um 
Governo com ações pouco claras, de um Governo afundado e imerso num 
mar de lama. 

O que direi agora talvez caminhe um pouco na contramão das minhas 
considerações iniciais. Ainda encontramos, pelo interior de Minas Gerais, 
alguns representantes do Ministério Público que não absorveram a sua nova 
mentalidade. Com toda a certeza, representam a minoria, uma parcela, diria, 
insignificante, mas, de alguma fonma, pode contagiar a própria instttuição. 

Também falo de uma pessoa que sempre esteve na defesa intransigente 
dessa instituição, que sempre trabalhou comigo, enquanto Vereador em 
Contagem, em parceria, ajudando nas investigações do Ministério Público. 
Registro o nome da digna Promotora de Justiça Ora. M Iriam Esteves, a quem 
denunciamos, primeiramente, os altos salários dos Vereadores de Contagem, 
e que teve papel decisivo no ano de 1990 na redução dos salários desses 
Vereadores. Como Deputado, a partir de 1995, sempre recorri ao Ministério 
Público, a fim de fazer denúncias de atos, de irregularidades do Poder 
Executivo e desta Casa. Apresentamos várias representações ao Tribunal de 
Contas a respeito de irregularidades naquela Casa. Sempre encontramos na 
Curadoria de Defesa do Patrimônio Público Promotores sérios e cônscios do 
seu dever. Citarei três nomes para representar um conjunto maior: os Drs. 
Rômulo Ferraz, Sérgio Tonet e Jarbas Soares. 

Na Comissão de Direitos Humanos, sempre tivemos uma parceria valiosa 
do Ministério Público. Durante os trabalhos da CPI do Sistema Carcerário, 
duas Promotoras e um Promotor foram fundamentais para a abertura da 
caixa-preta daquele sistema. Destacamos o nome do Procurador Dr. Gilvan 
Alves Franco. 

Como disse, não iria falar sobre as virtudes, mas sobre os entraves a uma 
visão de um Ministério Público isento, não envolvido com paixões e 
parcialidades. Citarei o caso de duas cidades administradas pelo PT: 
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Andradas, no Sul de Minas, próximo à divisa com São Paulo, e 
Guanhães, próximo a Governador Valadares. Em Andradas, o PT está em 
seu segundo mandato. Em Guanhães, ocorreu uma vitória surpreendente do 
Dr. José Luís, derrotando duas oligarquias que se revezavam no poder. Em 
Andradas, o Prefeito Wilkye Veronese foi reconduzido por meio de uma 
votação esmagadora. A soma de votos de seus adversários não chegou a 
50% da sua votação. Além disso, enfrentou um poder muito grande de vários 
partidos e de vários Deputados, que lá estiveram gravando para candidatos 
da oposição. O próprio Governador do Estado trabalhou a favor de uma 
candidata e contra o Prefeito. 

Essas duas cidades têm Promotores filhos da terra, onde fazem polltica. No 
caso de Andradas, o Promotor Nívio Leandro Previato é filho de um ex-
Prefeito. Já foi secretário de gabinete e chefe do serviço jurídico dessa 
cidade. Não esconde em momento algum sua atitude de perseguição ao 
atual Prefeito. Não esconde em momento algum sua parcialidade. Não tem 
nenhuma isenção. Faz um trabalho político partidário nessa cidade, não raras 
vezes procurando a imprensa para fazer críticas pessoais ao Prefeito. 
Quando Wilkye Veronese foi eleito em 1996, aquele Promotor concedeu uma 
entrevista em uma rádio local. Prestem atenção na pérola que afirmou alto e 
bom som. Disse que o Prefeito Wilkye Veronese não ia fazer boa 
administração, porque pertencia à maçonaria, e um maçom não seria bom 
Prefeito para a cidade. 

E mais ainda: o Prefeito, num inquérito absurdo feito pelo Promotor, que 
não só quer determinar o transporte escolar, mas também como se deve 
fazê-lo, usou o expediente de não falar, de só se declarar em juízo, em vista 
da parcialidade, o que é um direito constitucional. E - pasmem V. Exas. - o 
Dr. Nívio Leandro Previato, que - parece - é concursado como Promotor de 
Justiça, disse: "O Prefeito, ao não falar no inquérito, usou um expediente 
somente usado por bandido'. Mas essa é uma norma constitucional. Esse 
Promotor, infelizmente, tomou tal atitude. 

O que o representante do Ministério Público faz é polltica. Só para terem 
uma idéia, há pouco tempo, a Juíza teve um problema, algo simples, trivial, 
que ocorre em qualquer lugar, com instalações sanitárias entupidas no fórum, 
e telefonou para o Prefeito. Na mesma hora, este mandou três funcionários 
para fazer a limpeza. O Promotor, saindo de seu gabinete, perguntou o nome 
dos funcionários, anotou-os e disse que, depois, o Prefeito não quer que o 
processe mais uma vez; que estava usando funcionários da Prefeitura para 
servir ao Poder Judiciário, o que era um absurdo e uma imoralidade com os 
recursos públicos. Os funcionários foram desentupir instalações sanitárias, 
talvez, entupidas por alguma sujeira que o próprio Promotor tenha feito na 
latrina desse fórum, com toda a certeza. 
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Infelizmente, é isso: o principio da inamovibilidade, garantido na 

Constituição, faz com que um filho da terra, um filho de Prefeito e ex-
Secretário, aja politicamente. Isso já existiu numa ação na Corregedoria do 
Ministério Público, mas esse não se posicionou. 

Grande promotor, Dr. Márcio Eli Andrade, esperamos um posicionamento 
sobre essa questão. As vezes, imaginamos que esse Promotor não "bate 
bem" das faculdades mentais. Da forma como age, devem-lhe estar faltando 
alguns "parafusos", mas é o nome do Ministério Público que está sendo 
jogado por terra. 

O outro caso que trago também já foi encaminhado á Procuradoria-Geral, e 
estamos esperando providências: é sobre o Promotor de Guanhães, Dr. 
Rõmulo Aguiar Generoso. Generoso ele deve ser com seus partidários 
políticos, porque, com o povo, com os direitos dos cidadãos e das cidadãs, 
não é assim tão generoso. Esse Dr. Rõmulo era pré-candidato a Prefeito, 
tanto é assim, que se filiou a um partido na cidade; por isso, não pôde 
exercer a Promotoria Eleitoral. É um direito dele ter filiação. 

Mas, hoje, está promovendo uma ação de perseguição ao Prefeito Dr. José 
Luis. Ele disse, alto e bom som, porque já se manifestou publicamente várias 
vezes, que vai ser candidato a Prefeito em Guanhães e que Guanhães nunca 
teve um Prefeito á sua altura. Então, a sua ação está sob suspeição, assim 
como a do primeiro, que é filho do Prefeito. 

É um absurdo que isso aconteça. Temos de exigir, enquanto Poder; temos 
de estar fiscalizando, inclusive o próprio Ministério Público. 

Mais do que isso, o Sr. Rõmulo Aguiar Generoso é conhecido de 
carteirinha por muitos Promotores que já trabalharam em Guanhães. 

Sabem como é arbitrário, como trata de forma venal, chegando a participar 
de reuniões de grupos políticos contrários, como se fosse Presidente de 
partido, como se fosse filiado a um partido. Na cidade, é denunciado por 
participar de vários iHcitos ilegais, como aborto, corrupção, constrangimento 
ilegal, compra de testemunha, facilitação de liberação de alvará de soltura e 
tudo por ar. Mas há um caso desse Promotor que merece destaque: tem um 
grileiro de terra na cidade de Braúnas, muito conhecido por todos na região, e 
a CPT, por meio do Padre Ernesto, padre liberado pela Pastoral da Terra 
para trabalhos das comunidades eclesiais de base, na Diocese de ltabira e 
Coronel Fabriciano, foi apoiar os posseiros - o grileiro tem o sobrenome 
"Terra", me esqueci do seu primeiro nome -, e várias ações foram feitas 
contra o Padre Ernesto. E houve solidariedade nacional e até internacional 
com o Padre Ernesto nessas ações constrangedoras e de intimidação. E, o 
que é mais estranho, os processos desapareceram no Fórum. Esse caso de 
Braúnas envolve até o assassinato de agricultores, de posseiros com mais de 
40, 50 ou até 100 anos na terra. Esses processos sumiram no Fórum. Hoje, a 
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CPT e o MST exigem que esses processos caminhem e que a verdade 
venha à tona. Infelizmente, de acordo com Rômulo Aguiar Generoso, que é 
generoso para os grileiros, mas não é generoso para os trabalhadores sem 
terra, acabou não acontecendo. 

E outra coisa importante que precisa ser destacada é que, há pouco tempo, 
o Chefe de Gabinete do Prefeito, advogado respeitado na cidade, foi 
Presidente da Loja Maçônica, em Guanhães, sofreu acusação absurda por 
parte da Policia Civil, que também lá não "anda muito bem das pernas". Isso 
será objeto de um outro pronunciamento, em que analisarei a questão da 
Policia Civil em Guanhães. Estamos juntando documentos, a Seccional pode 
esperar, pois esses documentos virão aqui e serão mostrados. Estão 
chegando, mas não adiantarei agora, porque o tempo não seria suficiente. O 
Chefe de Gabinete foi acusado de ter, há quatro ou cinco anos - pasmem! -, 
colocado fogo na Loja Maçônica. É uma acusação absurda, da qual todos 
riem, mas foi feito inquérito policial. O Chefe de Gabinete da Prefeitura do PT, 
em Guanhães, queria que as coisas fossem apuradas, e o Dr. Rômulo 
Generoso engavetou o inquérito. 

Outra pérola: no inicio do ano estava havendo negociação para a liberação 
de verba para Guanhães, e havia um dinheiro da saúde, do Governo 
passado, sobre o qual não foram prestadas contas. O Prefeito entrou com 
denúncia, porque, por meio da denúncia no Ministério Público, poderia obter 
uma certidão e ter o dinheiro liberado. Houve atraso na liberação dos 
recursos, e agora, no mês de junho, quando conseguimos, com o Secretário 
Murilio Hingel, a liberação da verba para transporte escolar, foram pedir 
certidão no cartório, como exige a Secretaria, e - pasmem - o expediente 
havia sumido no Ministério Público. A Prefeitura tinha comprovantes, todos 
documentados, mas teve que entrar com outro processo, porque o Promotor 
de Justiça, Rõmulo Aguiar Generoso - generoso com os que são do seu 
grupo político, e não com os que são contrários - tinha desaparecido com o 
expediente do ex-Prefeito. 

Gostaria de ter falado apenas em flores, porque podem pensar que vimos a 
esta tribuna somente para denunciar e mostrar coisas ruins. No nosso 
pronunciamento, destacamos as virtudes do Ministério Público, mas não 
poderia me furtar a essas duas denúncias de Andradas e de Guanhães. 

Dr. Nedens Ulisses, as sociedades de Andradas, de Guanhães e de Minas 
Gerais esperam a resposta de V. Exa., que sei que virá dentro do senso de 
justiça e dentro do compromisso com a verdade. Se, por acaso, não vier, aqui 
retornaremos para dizer que essas duas pessoas mancham, e muito, a 
instituição Ministério Público. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, TV Assembléia, amigos da galeria, meus senhores e minhas 
senhoras, inicialmente, ocupando, mais uma vez, esta tribuna, reporto-me à 
manhã de ontem, quando este Plenário, em audiência pública, ccntou com a 
presença de quase 500 professores, buscando da Comissão da Educação 
alguma possibilidade junto ao nosso Secretário da Educação quanto à 
realização do concurso público. 

Devo manifestar a V. Exa. que foi um debate muito interessante. Ouvimos 
inúmeros questionamentos de várias superintendências do Estado, 
inspetores, supervisaras e serviçais, todos vinculados à área da educação. 
Na oportunidade, a Assembléia Legislativa, mais uma vez, num sentimento 
para resguardar os direitos adquiridos dos professores, teve a sua 
participação efetiva. Quando terminamos a reunião, formamos uma 
Comissão para fazer chegar às mãos do Secretário Murflio Hingel as 
sugestões para o edital, que está prestes a acontecer. 

Gostaria, mais uma vez, de testemunhar publicamente a maneira ccrajosa, 
determinada e séria com que a educação de Minas Gerais vem sido 
conduzida pelo nosso eminente Secretário Murflio Hingel. Ontem, pela 
imprensa mineira, Minas Gerais obteve, no ámbito nacional, o destaque de 
primeiro lugar quanto à ccnservação e preservação da rede física do ensino · 
básico, demonstrando a preocupação de S. Exa. com a qualidade do ensino 
mineiro. Temos certeza de que daremos continuidade à audiência de ontem 
para, conjuntamente com a Secretaria da Educação, alavancarmos novas 
decisões, questionamentos, visando acima de tudo resguardar os direitos dos 
servidores da educação. 

Ficou demonstrado mais uma vez que esta Casa sempre foi e será o 
espaço ideal para avançar na construção de importantes decisões em favor 
dos múltiplos segmentos que ccmpõem a nossa sociedade. O passo de 
ontem, representado pelo encontro, aponta na direção de uma proposta que 
faça justiça à reivindicação dos servidores, aqueles que se encontram 
designados na área da educação, que, por longos anos, vêm militando nesta 
área com total dedicação e zelo, fazendo de nosso Estado o destaque 
nacional na área. 

Na próxima semana, a comissão representativa dos servidores estará se 
reunindo para formatar as propostas apresentadas, que servirão, de um lado, 
como instrumento para orientar as ações desta Casa, e, de outro, para 
sensibilizar o Governo do Estado quanto à questão. Uma coisa é certa: o 
parlamento mineiro já se posicionou firmemente em favor dos anseios do 
povo, não podendo prescindir de uma educação de qualidade, com 
profissionais valorizados em todos os aspectos da dignidade humana. 

Quero ressaltar, também, o sucesso que marcou a realização da 3• Feira 
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Mineira de Móveis, encerrada no último domingo, e que já se constitui 
iniciativa vttoriosa da Associação dos Lojistas e Representantes de Móveis de 
nosso Estado. Cumprimento a todos os filiados da entidade, na pessoa do 
seu Presidente, José Oscar Silva Pinto, que tem conduzido com muita 
dedicação a ALORMOV. 

Desejo registrar, ainda, a realização da 1" Expomáquinas, promovida pelo 
SINDIMOV, que conta com a participação expressiva do setor moveleiro de 
nosso Estado, numa clara demonstração de que esse significativo ramo de 
nossa economia está em franco crescimento, sendo importante enfatizar os 
reflexos da redução da carga tributária incidente sobre essa atividade, 
resultado de proposição de nossa autoria, acolhida com muita sensibilidade 
por esta Casa. 

Sr. Presidente, temos acompanhado nos últimos dias, especialmente pela 
imprensa, a repercussão que teve a aprovação, pelo Congresso Nacional, do 
novo Código Civil Brasileiro, considerado como expressivo avanço nas 
relações humanas da sociedade brasileira, ao romper com disposições e 
costumes que vinculavam homens e mulheres a tradições do século XIX e ás 
concepções morais daquela época. 

Alguns críticos, mais contundentes, afirmam, por sua vez, que é um Código 
que já nasce velho, pois resulta de um projeto de lei que tramita desde 1975 
e, ao ser aprovado, não incorpora ao direito nacional certos aspectos 
considerados polêmicos pela consciência jurídica popular. 

Na verdade, é uma discussão que reflete as divergências doutrinárias 
sobre uma questão de alta filosofia legislativa. De um lado, encontram-se 
aqueles que vêem nos códigos sínteses sistemáticas de leis, que, por essa 
razão, gozam de maior estabilidade. No campo oposto, colocam-se os que 
afirmam que as codificações constituem empecilhos ao avanço do direito 
civil. 

Acertadas ou não as posições defendidas pelas diferentes correntes, o 
certo é que o novo Código Civil traz inovações que não se poderiam 
conceber nos tempos do grande jurista Clóvis Bevilacqua. 

Alguns aspectos merecem nossa reflexão. É o caso das modificações 
efetuadas no direito de família, envolvendo o casamento, separação, guarda, 
regime de bens e dissolução da sociedade conjugal, entre outros pontos 
afetos a esse ramo. É importante ressaltar a elaboração de uma nova 
concepção de família, que se firma no conceito de igualdade entre homem e 
mulher presente em nossa Carta Magna. 

O Código Civil traz para o arcabouço jurfdico a possibilidade de o 
casamento ser também a comunhão de vida entre os cônjuges, avançando 
no conceito de que o instituto da união conjugal se limita apenas ao seu 
principal objetivo de constituir a famflia. 
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É certo que não podemos, em hipótese alguma, distanciar do fato de 

que a família deve continuar sendo reconhecida como elemento nuclear da 
estrutura social e, como tal, receber completa proteção do Estado. Não 
podemos admitir que a famflia seja considerada instituição superada, 
pregando rupturas que só provocam instabilidade e incertezas no meio da 
sociedade. 

Merece destaque, ainda, a mudança que se promove para substituir o 
pátrio poder pelo poder familiar, incluindo a possibilidade de se retirar a 
posse dos filhos daquele pai ou mãe que abusar física e moralmente de seus 
dependentes. 

É importante assinalar a relevância dessa medida, pois representa a 
construção de mais um mecanismo legal para a efetiva proteção de nossas 
crianças, fortalecendo os preceitos contidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e ratificando as previsões emanadas de nossa Constituição 
Federal. 

Outro aspecto que chama a atenção diz respeito à maioridade civil, que 
será alcançada aos 18 anos, com a possibilidade de emancipação aos 16. 
Se, por um lado, é um dispositivo que incorpora a evolução de nossos dias, 
ao facilitar a inserção e a participação de nossos jovens nos atos jurídicos e 
lhes antecipar os direitos civis, há quem avalie que essa mudança causará 
sérios transtornos nos casos de concessão de pensões alimentícias e 
previdenciárias. 

Não há como negar, porém, que o novo Código registrou inovações úteis, 
que a doutrina moderna já tornou pacifica. Por outro lado, não contemplou 
outras matérias, de igual relevância, que a ciência jurídica de nossos dias 
tem adotado, constituindo assim uma falha, pois acabam por lançá-las à 
construção jurisprudencial, passível de vacilações. 

Necessário, pois, continuar avaliando essas questões, buscando, acima de 
tudo, promover as transformações reclamadas pelos diferentes segmentos 
sociais com maior agilidade e rapidez, adequando nossa legislação a ponto 
de refletir a opinião e os conceitos presentes em nossa sociedade 
contemporânea. 

Que, neste momento de mudança da lei pátria, estejamos atentos às justas 
reivindicações introduzidas no Código Civil. Sabemos que o Código Civil 
orienta, ordena e determina as decisões do direito pátrio. Se as alterações 
nele introduzidas não contemplarem os direitos de todos os brasileiros, que o 
parlamento mineiro colabore, juntamente com o Congresso Nacional, 
promovendo novas decisões a serem introduzidas no Código Civil . 

Deixamos claro nosso posicionamento quanto à famflia, célula "mater'' da 
sociedade, constituída e fortalecida pela dignidade do pai e da mãe, voltados 
que estão para a criação de seus filhos. 



. 

618 
A CNBB, na semana passada, encerrou a Semana Nacional da Família, 

uma reflexão feita pela igreja católica, numa comunhão de espírito e 
sentimento, mostrando que a família é a célula-mãe da sociedade. 

Temos a certeza de que a família mineira sempre estará junta, resgatando 
a dignidade de seus filhos e do povo das alterosas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na semana 

passada, nesta tribuna, o Deputado Durval Ângelo fez um relato de fato 
ocorrido no Município de Taparuba, onde esteve presente em ato público. E, 
neste momento, nesta tribuna, S. Exa. falava sobre a Policia Militar, sobre 
segurança pública, e relatou que um Vereador do PT, ex-Cabo da Polfcia 
Militar, estava sofrendo perseguição política, porque havia uma comissão 
processante que estava tentando cassá-lo. O Deputado relatou que estavam 
armando uma farsa e que o Vereador não tinha garantia de defesa. Nesse 
ato público, o Deputado Durval Ângelo faz uma acusação à Policia Militar do 
Município de lpanema, dizendo que o comando foi arbitrário ao fazer uma 
ocorrência a mando do Prefeito. 

Gostaria, desta tribuna, de falar sobre a verdade dos fatos envolvendo o 
Vereador e ex-Cabo da Policia Militar. A opinião pública merece ser 
esclarecida. 

O nobre Deputado Durval Ângelo, em seu pronunciamento feito da tribuna 
desta Casa, na reunião ordinária do dia 14/8/2001, afirmou que está havendo 
uma farsa para cassar o mandato do Vereador, Sr. José Alan Kardec 
Rodrigues de Oliveira, não permitindo a ele o direito de defesa. Ele relatou o 
episódio ocorrido durante um ato público na cidade, em que a Policia Militar 
teria agido de forma autoritária, cumprindo ordens do Prefeito, Sr. Paulo 
Ladeira, com o objetivo de acabar com uma festa. As circunstâncias em que 
o fato ocorreu e os motivos que levaram à instalação de uma CPI na Câmara 
Municipal para investigar denúncias contra o referido Vereador devem ser 
claramente expostos. 

O ex-Cabo da PM e atual Vereador de Taparuba, Sr. José Alan Kardec, 
acaba de ter seu mandato cassado por 2/3 dos membros da Câmara 
Municipal, por quebra da dignidade e do decoro parlamentar, sendo o 
processo de cassação conduzido pela Câmara de forma legal, garantindo ao 
acusado ampla defesa. 

A denúncia de quebra de decoro parlamentar diz respeito a crime de lesão 
corporal, definido no art. 129 do Código Penal, que fora praticado pelo ex-
Cabo da PM e Vereador contra a vitima Eva Bemardes, no dia 25 de maio 
deste ano, conforme denúncia que a própria vitima apresentou à Câmara e 
que agora resultou na cassação do mandato do citado Vereador. 

Há também um processo no Fórum da Comarca de Taparuba, onde esse 
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Vereador foi condenado por lesões corporais. 

Não procedem as afirmações do parlamentar, Deputado Durval Ângelo, de 
que o Vereador e ex-militar não teria cometido crime algum, porque a própria 
certidão da Secretaria Judicial do Fórum da Comarca de lpanema aponta a 
existência de ação penal por crime de ameaça, figurando como vitima a 
jovem Eva Bernardes. 

Além disso, o ex-Cabo da PM, José Alan Kardec Rodrigues de Oliveira, 
possui outros antecedentes criminais, conforme apontam os registros do 
Sistema de Informações Policiais da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, figurando também como autor de ato de abuso de autoridade, 
punfvel na forma da Lei n• 4.898, de 9/12/65, sendo a vitima Adriana Pereira 
de Lima Knupp, conforme registro na Delegacia da Mulher da Comarca de 
Manhuaçu. 

Portanto, conforme certidão judicial e registros oficiais, o referido Vereador 
possui maus antecedentes em sua ficha policial, não se podendo falar que 
está sendo perseguido pefa Cãmara Municipal ou qualquer outra autoridade 
do Municfpio de Taparuba, mesmo porque coube ao Plenário do Legislativo 
Municipal, pela maioria de seus membros, proceder ao julgamento político-
administrativo do Vereador, acatando a denúncia de quebra de decoro 
parlamentar. 

Deve ser esclarecido que a cassação do mandato do ex-policial e Vereador 
foi realizada pela Cãmara Municipal, processando a uma denúncia de eleitora 
do municfpio, que fora agredida a socos e pontapés, em plena via pública,· 
pelo então acusado. Assim, não houve participação do Prefeito de Taparuba 
no processo de cassação, uma vez que tal atribuição é do Poder Legislativo 
Municipal. 

Quanto ao episódio ocorrido em 10/8/2001, na cidade de Taparuba, 
durante o evento público patrocinado pelo Deputado Durval Angelo, é preciso 
assinalar que o 1°-Ten.PM Luciano Correia dos Reis foi ao local do evento 
por ter sido solicitado expressamente pelo Prefeito Municipal, como atenderia 
a qualquer cidadão que acionasse o telefone 190. 

Foi lavrada uma ocorrência, que ficou à disposição de todos os 
interessados, não tendo havido preocupação em prejudicar o Vereador e ex-
Cabo Alan Kardec, informando o referido Tenente que a manifestação 
realizada em Taparuba não foi previamente comunicada à Polfcia Militar. 
Dessa forma. não procedem as afirmações do nosso colega parlamentar, em 
seu pronunciamento no dia 14 de agosto último, da tribuna desta Casa, uma 
vez que a atuação do Tenente foi normal e dentro da legalidade, não 
havendo submissão ou postura autoritária seja do Tenente, seja do Prefeito 
Municipal de Taparuba, cuja administração vem sendo desenvolvida em total 
respeito aos Poderes constituidos no município, às autoridades e à 
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população em geral. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado José Henrique, nobre 
parlamentar do PMDB, com orgulho atuamos politicamente na mesma região. 
E conhecer bem de perto os problemas da população, organizada ou não, da 
região engrandece o nosso trabalho. 

V. Exa. há de convir que, na questão do processo de cassação do 
Vereador Alan Kardec, sequer as testemunhas apresentadas foram ouvidas, 
sendo que me encontro entre elas, assim como alguns dirigentes da 
Associação das Praças da Polfcia Militar e dos Bombeiros Militares - ASPRA. 
Além disso, os prazos não foram cumpridos, e, por isso, o advogado do PT 
entrou com uma ação na justiça, por causa do constrangimento do direito de 
defesa. Se o processo tivesse sido democrático, este parlamentar e outras 
testemunhas teriam sido ouvidos. Como a Câmara encerrou o processo, sem 
que eu tenha recebido intimação ou comunicação nesse sentido? Isso, por si 
só, já derruba por terra a informação que lhe foi passada de amplo direito de 
defesa. 

A Constituição é clara ao restringir o comunicado á Polícia Militar apenas 
ao período da Lei Eleitoral - 24 horas de antecedência. Não preciso 
comunicar a minha ida a uma cidade, para participar de uma festa na casa do 
Vereador. É vedada pela Constituição apenas a manifestação pública com 
armas. Como a manifestação era desarmada, não precisávamos prestar 
contas ao Prefeito, nem a um militar. 

Estranhamente, antes de ir à manifestação, o militar - talvez essa 
informação não lhe tenha sido prestada - ficou meia hora na casa do Prefeito. 
E, depois que saiu para lavrar o boletim de ocorrência, foi fazê-lo na casa do 
Prefeito. Lá existe um destacamento policial, e ele poderia ter chegado antes 
e, ao partir, lavrar o boletim de ocorrência. 

No mínimo, essa posição adotada pelo 1°-Tenente é estranha. Acredito que 
a justiça será feita nesse caso. Novamente me armarei de dados para, logo, 
fazer um novo pronunciamento, discutindo e abordando algumas idéias que 
V. Exa. levantou. Solicito-lhe uma cópia do seu pronunciamento, porque será 
importante, para que, na semana que vem, possamos travar um novo debate 
democrático nesta tribuna. 

O Deputado José Henrique• - Segundo o Tenente, que esteve lá, 
pessoalmente, conversando cqm o Deputado, havia um ato, que não ocorreu 
apenas na casa do Vereador. O som estava em um carro em via pública. Foi 
cumprir a solicitação. De forma alguma foi conivente. Foi cumprir a sua 
função. Pelo que relatei, na verdade o nosso ilustre Vereador não é tão 
inocente. Há várias outras queixas de violência cometida por esse ex-Cabo 
da PM. O senhor disse, desta tribuna, que esse Vereador era inocente. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- A sua ficha policial na PM não 
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indica isso. Na próxima semana, traremos esse assunto a debate 
novamente. V. Exa. reconhecerá que está equivocado. 

O Deputado José Henrique* • Obrigado, Sr. Presidente. 
* · Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente · Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
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O Deputado Rogério Correia* · Sr. Presidente, colegas Deputados, 
continuarei a falar sobre um assunto parecido com o que foi tratado, referente 
a um problema ocorrido em um município do interior do Estado, envolvendo 
também um Vereador do PT. Este caso é muito diferente desse que foi 
levantado pelo Deputado José Henrique. Nas últimas eleições, em Ouro 
Preto, foi eleito um Vereador do PT, chamado Curuzu. Tem tido atuação 
bastante ativa nesse município, apresentando projetos de lei importantes e 
participando de vários debates públicos. Hoje é membro de uma CP! que 
procura desvendar um mistério ocorrido em Ouro Preto, relativo ao preço 
altlssimo de uma passagem. Isso é comum em diversos municípios mineiros, 
quando uma empresa, sem concorrência pública, aplica preços altlssimos. 

Esse Vereador foi ameaçado de morte várias vezes. Recentemente, uma 
pessoa o procurou com uma fita, em que estava gravado um diálogo com 
uma pessoa e um mandante, que solicitava a essa pessoa que desse um 
susto em nosso Vereador, atirando em sua perna. Essa fita, de fato, 
demostrou que uma pessoa havia mandado que a outra fizesse algo contra o 
Vereador. O fato é grave, por tratar-se de perseguição poHtica e de ameaça 
feita a um edil do Município de Ouro Preto, que tem desempenhado atividade 
muito importante naquela comarca. 

Então, vou já pedir licença a V. Exa. para que, ao final do pronunciamento, 
eu possa acompanhar o nobre Vereador Wanderlei Curuzu até a Secretaria 
da Segurança Pública. Espero, dizendo isso de público, contar com a 
Secretaria da Segurança para proteção desse Vereador, porque estamos 
temendo pela sua vida depois de tudo isso. O fato é grave, porque a pessoa 
que foi contratada para dar o tiro no Vereador procurou-o depois e 
confessou-lhe ter recebido dinheiro para executar essa ordem. Então, Sr. 
Presidente, esse é um fato grave que resolvi tornar público, porque assim as 
pessoas ficam sabendo que esse Vereador precisa de segurança, já que a 
sua vida corre risco . 

Sr. Presidente, ontem dei entrada numa proposta de emenda à 
Constituição, nesta Assembléia, contando com a assinatura de, 
aproximadamente, 40 Deputados, instituindo teto salarial na administração 
pública estadual de Minas Gerais. Julgo ser este um momento oportuno para 
travar-se esse debate. O Presidente da Casa, Deputado Antõnio Júlio, ao 
enviar para o povo de Belo Horizonte uma recente carta com as 
determinações da Mesa da Assembléia em relação à polêmica do custeio dos 
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nossos gabinetes e dos salários dos Deputados, chamou a atenção para 
um fato importante que é a discussão, juntamente com os outros Poderes -
Legislativo e Executivo, além do Ministério Público -, sobre a instituição de 
um teto salarial para o Estado de Minas Gerais. 

Isso se torna importante neste momento, porque a Emenda n• 19 à 
Constituição Federal, datada de 4/6/98, obriga que a existência desse teto 
salarial seja nacional, que sirva a todos os membros dos Poderes, que sirva a 
todos os servidores públicos do País e que não ultrapasse, em espécie, o 
salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O certo é que os três 
Poderes, em âmbito federal, jamais conseguiram chegar a um acordo sobre 
qual deveria ser esse subsídio, qual deveria ser esse valor. Portanto, jamais 
foi regulamentado o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Isso tem 
possibilitado uma série de distorções, tanto no âmbito do Legislativo quanto 
no do Judiciário e do Executivo. E não se pode fechar os olhos e deixar que 
permaneça como está Se formos verificar, há problemas no Legislativo de 
todos os Estados do Brasil, no Judiciário e também no Executivo. E não 

. apenas dos membros do Poder, sejam Deputados, Ministros do Supremo ou 
do próprio Ministério Público, mas também de servidores. Portanto, os 
salários acabam sendo muito maiores do que o apregoado no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal, exatamente por detectar que os três Poderes 
constituídos da União - o Congresso Nacional, através do seu Presidente, a 
Câmara dos Deputados, o Ministro-Chefe do Supremo Tribunal Federal e o 
Presidente da República - não conseguiram chegar a esse valor. É que 
diversos Estados no País começaram, por si só, através de suas 
Constituições Estaduais, a determinar tetos salariais que sirvam nos Estados. 

Julgo, como já disse, repetindo o que diz a carta do Presidente sobre essa 
questão, que devemos iniciar esse processo de discussão com os outros 
Poderes. Tenho a certeza, por um estudo simples que fiz, de que a existência 
desse teto salarial em outros Estados coloca-nos dentro da legalidade e da 
constitucionalidade da existência de um teto também mineiro, ou seja, do 
estabelecimento de um máximo de salário que sirva aos três Poderes do 
Estado de Minas Gerais. 

Propus, portanto, nessa emenda à Constituição, que já não é mais minha 
porque está assinada por outros 40 Deputados, que esse teto não ultrapasse, 
em Minas Gerais, em espécie, ao que é pago ao Presidente da República, 
até que seja definido o subsídio mensal, em espécie, do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, conforme já anunciei e deveria estar acontecendo, com 
base no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

Porque alguns poucos servidores, seja do Legislativo, seja do Judiciário, 
seja do Executivo, conseguiram ultrapassar esse teto, que isso possa valer 
para o resto da vida, inclusive para a aposentadoria. Isso não é correto. 
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Portanto, é preciso cortar o mal pela raiz, não apenas daqui para a frente. 
Que, a partir da aprovação dessa emenda à Constituição, ninguém passe a 
perceber, nos três Poderes, valor superior ao que recebe o Presidente da 
República. 

Julgo isso completamente correto, porque não é possfvel que alguns 
poucos servidores, por mais que mereçam, ganhem muito mais que a maioria 
do Poder Legislativo. Isso vale não somente para o Legislativo. No Poder 
Judiciário, alguns poucos - apesar de sabermos que não são tão poucos 
assim - percebem quantias muito superiores à do imenso corpo técnico 
daquele Poder em Minas Gerais. E o mesmo vale para o Executivo, onde, 
comparado ao grande número de servidores, um pequeno número de 
funcionários acaba percebendo um valor muito maior. 

A discussão desse novo teto salarial na administração pública estadual 
está mais do que na hora de acontecer. Vem num bom momento, 
exatamente quando a sociedade começa a discutir o que deveria ser 
subsidio, o que deveria ser gasto nos gabinetes dos Deputados, o que 
deveria ser justo no Legislativo. Essa discussão pode ser mais global, se 
refletirmos também sobre o maior valor a ser percebido por qualquer membro 
ou servidor público do Estado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Rapidamente, companheiro 
Rogério Correia, quero dizer que a sua proposta veio em boa hora. A 
discussão, hoje, do teto em Minas vai forçar e agilizar uma discussão em 
nfvel nacional, o que não é tão fácil assim. Lá já se fala em teto dúplex, e 
coisa e tal, em outros subterfúgios para realmente se limitar a Emenda à 
Constituição no 19. 

Deveria se começar, nesta Casa, na próxima semana, um grande debate 
com a sociedade, com o sindicato dos três Poderes, com representantes dos 
funcionários. Minas também pode nesse caso dar exemplo. A adoção do teto 
em Minas Gerais forçará a adoção do teto em nível federal. Se depender do 
que vemos hoje, não teremos o teto, porque fere interesses enraizados. 

Quero elogiar essa atitude de V. Exa., destacando-a como medida correta, 
que veio em boa hora. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nobre colega Rogério Correia, 
quero parabenizá-lo e dizer que também assinamos com V. Exa. essa 
emenda, que não está prejudicada com a discussão do estabelecimento do 
teto em nlvel federal, porque V. Exa. diz, no texto, que ninguém pode ganhar 
mais que o Presidente da República. No dia em que estabelecerem um teto e 
tudo ficar definido, certo. Será o novo. Enquanto não, já há um valor . 

Sua emenda é absolutamente pertinente, oportuna e, mais do que isso, 
deve trazer grande discussão para a sociedade: quanto ganha fulano e 
quanto deveria ganhar. Por exemplo, quanto ganha um Presidente da CEMIG 
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ou da COPASA? Temos que saber isso e estabelecer um teto. Se é 
recurso público, deve ser igual para todos. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço as palavras do Deputado Miguel 
Martini. A partir da discussão do teto poderíamos iniciar a discussão do piso. 
Qual é o menor salário que deve ser pago a um servidor? Deve haver uma 
relação entre o menor e o maior salário. A discrepância é muito grande. 
Praticamente - às vezes, vemos exemplos - parece não haver limite para um 
teto. Mas o salário mínimo, que é extremamente baixo, infelizmente, serve de 
parâmetro salarial para o servidor público. É preciso que haja uma relação 
não tão discrepante. Por exemplo - e isso já é discutido por alguns países e 
seria correto que o Brasil também o fizesse -, ninguém dentro do serviço 
público poderia perceber 20 vezes mais do que o menor salário. Se o teto 
fosse em torno de R$12.500,00 ninguém poderia perceber 20 vezes menos 
do que esse valor. Essa relação entre o menor e o maior salário é mais do 
que justa, e este é o momento ideal para fazê-la. Abriremos, portanto, um 
diálogo com a sociedade e com os servidores públicos para promover uma 
qualificação. Assim, não ficaremos apenas em uma discussão demagógica, 
histérica, moral e não política sobre como remunerar o servidor público. 

Agradeço aos Deputados por haverem dado guarida à tramitação dessa 
proposta de emenda à Constituição. Como disse o Deputado Durval Ângelo, 
espero que possa haver um amplo debate não apenas entre os Deputados 
desta Casa, mas também na sociedade. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores da imprensa, pretendo transformar o meu pronunciamento em 
alerta sobre tema que tem sido motivo de várias reuniões e encontros em 
nosso Estado. Falarei sobre o rio São Francisco. Acompanhando, nos últimos 
dois meses, as reuniões que estão ocorrendo nas cidades ribeirinhas, tenho 
procurado chamar a atenção para esse tema. Temos falado muito sobre a 
poluição, sobre a agonia, sobre a morte gradativa do "velho Chico". 

Ironicamente, neste ano, comemoramos os 500 anos de descobrimento 
desse que é considerado o Rio da Integração Nacional, mas clama por um 
trabalho sério. É preciso sair da retórica, dos discursos e partir para uma 
ação concreta. Discutimos, por exemplo, a transposição de suas águas para 
o Nordeste. Por ocasião dessa discussão, esta Assembléia e o povo mineiro 
deram seu recado curto e grosso para as autoridades federais, dizendo que 
não seria possível aprofundar nos debates sobre a transposição das águas 
sem que fosse feita a revitalização do rio, que está morrendo por vários 
motivos: pela poluição das suas águas, pela poluição industrial ali jogada 
desde Pirapora até a última cidade da fronteira com a Bahia; está morrendo 
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pela destruição de suas matas ciliares, provocando o entupimento do 
canal do rio pelos bancos de areia; esta morrendo pelos esgotos domésticos 
de todas as cidades, os quais são lançados, de forma criminosa, nas suas 
aguas. 

O rio ja esta morto em sua fauna e em sua flora. Ja não se encontram 
peixes nele. O rio esta morrendo devido à falta de interesse, à falta de um 
trabalho sério das autoridades estaduais e federais. 

Agora, trago uma nova ameaça, principalmente para o Norte de Minas: o 
"Estado de Minas", em sua edição do dia 15 de julho, apresenta uma 
reportagem muito bem elaborada pelo jornalista Luiz Ribeiro, da sucursal de 
Montes Claros. Essa reportagem denuncia que o rio São Francisco, mais ou 
menos nas proximidades de ltacarambi, pode ser atravessado a pé. O rio, 
com mais de 400m de largura de margem a margem, esta sendo atravessado 
a pé próximo à cidade de ltacarambi. Locais que, antes, tinham uma 
profundidade de 5m a 6m, hoje, têm mais ou menos 60cm de profundidade. 

Há pouco, consegui identificar, no Plenario, o Vereador Alessandro, da 
cidade de Jafba, Presidente da Câmara Municipal, que nos procurou. Com 
seu trabalho e do trabalho das lideranças regionais das cidades próximas de 
Jafba, esta denunciando que, dentro de poucos dias, o Projeto Jaíba vai ser 
paralisado, porque não se está conseguindo captar as águas do São · 
Francisco para irrigar o maior projeto de irrigação da América Latina. São 
5.0001 de agua por segundo utilizados, as bombas estão a 30cm do leito do 
São Francisco. Mesmo assim, estamos assistindo à paralisação gradual do 
Projeto Jaíba, o que vai trazer uma repercussão muito grande na economia 
daquela região. 

Então, fica a nossa denúncia, mais uma vez o nosso alerta, para tentarmos 
reiniciar um trabalho paralisado no semestre passado, o qual não pode sofrer 
ameaça, porque vai mostrar o desmando, o descaso, o crime que se comete 
contra o rio São Francisco. Não podemos pará-lo, porque, se não, o Governo 
Federal, na forma truculenta com que está encarando esse processo de 
transposição das aguas do São Francisco, vai querer dar inicio ao projeto. 

Já tenho informações seguras de Brasflia, por meio da CODEVASF, de que 
o Governo Federal pretende iniciar essa grande obra que vai imortalizar o Sr. 
Fernando Henrique Cardoso: a transposição do São Francisco, sem levar em 
consideração o pensamento e o sentimento do povo de Minas Gerais. 

Temos que encetar um movimento, temos que deixar claro que não 
aceitamos a forma como o Governo está tentando tratar a questão da 
transposição, sem que, primeiro, ocorra a revitalização do São Francisco . 

Por último, quero oficializar nosso pedido de que, além de voltar com a 
Comissão de Defesa do Rio São Francisco, uma comissão que foi elaborada 
e idealizada por esta Casa e que hoje está apenas nas organizações não 
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governamentais, mantendo viva essa chama de não deixar morrer nosso 
rio São Francisco, essa mesma comissão faça uma caminhada histórica, 
para que possamos conhecer, divulgar e registrar para a história do Estado 
todo o tipo de crimes que se cometem contra o rio São Francisco, uma 
caminhada desde sua nascente até a transposição dos limites do Estado com 
a Bahia. Essa proposta tem respaldo na força política do Norte de Minas. É 
uma sugestão dos Vereadores e dos Prefeitos, e esta Casa tem esse 
compromisso histórico de registrar e deixar claro que não aceitamos os 
crimes que se cometem contra o rio São Francisco nos 500 anos de 
descobrimento, um rio que antigamente era navegável e que, hoje, não tem 
mais que 100km navegáveis no seu curso, no Estado da Bahia. Em Minas 
Gerais, já foi por terra, já terminou o movimento de navegabilidade do rio São 
Francisco. Queremos que possa ser, pelo menos, recuperado, que suas 
matas sejam replantadas e que volte o orgulho do barranqueiro em nosso rio 
de integração nacional. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Esgotada a hora destinada a 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, tendo em vista a desfiliação do Deputado Edson Rezende 

do PSB, informa ao Plenário que a representação partidária deixa de 
constituir bancada nesta casa, nos termos do art. 66 do Regimento Interno. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 2.488 a 
2.491/2001, da Comissão de Transporte, e 2.492 e 2.493/2001, da Comissão 
de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento 
Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado João Leite - informando sua 
desfiliação do PSDB (Ciente. Cópia á Gerência-Geral de Apoio ás 
Comissões.); e pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 704 

Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.419 e 2.423/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, e 2.420/2001, do Deputado Pinduca Ferreira; de Direitos 
Humanos - aprovação, na 81" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
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2.422/2001, do Deputado Alvaro Antônio, 2.435/2001, do Deputado 
Djalma Diniz, e 2.436/2001, do Deputado Pinduca Ferreira; de Política 
Agropecuária - aprovação, na 698 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 
2.426/2001, do Deputado Eduardo Brandão, e 2.465/2001, do Deputado João 
Batista de Oliveira; e Transporte - aprovação, na 768 Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n•s 1.592/2001, do Deputado Bené Guedes, e dos 
Requerimentos n•s 2.388/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, 2.393/2001, 
da Comissão de Assuntos Municipais, 2.425/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, e 2.431 e 2.432/2001, do Deputado Wanderley A vila 
(Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n• 289/99, 
do Deputado Arlen Santiago, que institui o cadastro de fornecedores 
impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual; 
940/2000, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de lnhapim o imóvel que especifica; 1.414/2001, do Governador 
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Santos Dumont, sob a forma de doação, o imóvel que menciona, e 
1.415/2001, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel que menciona ao Município de Caxambu. (À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, para que 

seja encaminhado oficio ao Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira solicitando 
informações sobre os motivos que levaram essa empresa a proceder à 
retirada de dois orelhões instalados no Município de São João da Lagoa, 
sendo que, segundo informações, está em andamento a retirada do terceiro. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

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

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

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

Projetos de Lei n•s 269/99 e 1.273/2000, em virtude de sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, mais uma vez volto 

a este microfone para solicitar ao Governo do Estado que pague a emenda 
que fiz ao orçamento para a Policia Militar, para que possamos monitorizar a 
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região central de Belo Horizonte, o hipercentro de Belo Horizonte, o centro 
do Barreiro, o centro de Venda Nova. 

Hoje, Sr. Presidente, mais uma vez, na parte da manhã, vários assaltos à 
mão armada ocorreram, trombadinhas estão roubando em Belo Horizonte. 
Faço este apelo ao Governo do Estado, já que, há dois anos consecutivos, 
colocamos no orçamento emenda para que seja monitorizado o policiamento 
com a colocação de câmeras na região central. Explico mais uma vez, Sr. 
Presidente, que, na época em que Nova Iorque tinha a bandidagem solta, 
instalaram-se essas câmeras, resolvendo o problema. Algumas partes do 
Brasil já estão fazendo isso. Estamos brigando por isso há dois anos em Belo 
Horizonte. Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de deixar também um 
recado no ar com relação ao seqüestro da filha do empresário Silvio Santos. 
Hoje recebi vários telefonemas em meu gabinete. É caso de urgência. Várias 
pessoas estão sendo roubadas no centro da cidade. Gostaria da colaboração 
de V. Exa., Sr. Presidente- já que não temos contato imediato com o pessoal 
do SBT -, com relação a esse seqüestro. O seqüestro foi realizado nos 
mesmos moldes de um seqüestro realizado em Minas Gerais, na cidade de 
Sete Lagoas, há três anos. De repente, Presidente, os dois casos podem ter 
uma ligação. Gostaria de deixar isso em públicc. Tento fazer contato com o 
pessoal do SBT no sentido de que a policia mineira, que solucionou o 
seqüestro de Sete Lagoas, possa ajudar a família do empresário Silvio 
Santos. Muito obrigado. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum especial para votação de propostas de emenda à Constituição, mas 
a existência de quórum para a apreciação das demais matérias da pauta. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 451/99, do Deputado Edson 
Rezende, que dispõe sobre o controle de organismos geneticamente 
modificados no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. A 
Comissão de Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas 
n•s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 2, que apresentou, e 
pela rejeição das Emendas n•s 1 e 2. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela rejeição do 
Substitutivo n• 3 e pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 2, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, com as Emendas n•s 3 a 7, que 
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, 
solicitando a votação destacada da Emenda n• 6 ao Projeto de Lei n• 451/99. 
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A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII 
do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Kemil Kumaira, solicitando a votação destacada da Emenda n• 7 ao Projeto 
de Lei n• 451/99. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para 
encaminhar a votação do projeto, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores, após dois anos de estudo e discussão, chegamos à 
votação, em 1" turno, desse projeto, que trata da pesquisa, produção, 
comercialização, plantio, transporte, entrada, manipulação e liberação, no 
meio ambiente, de organismos geneticamente modificados. Sabemos que os 
transgênicos, como são chamados, são resultado de uma nova tecnologia: a 
engenharia genética, que modifica, em laboratórios, alimentos e 
medicamentos. Desta forma, pode produzir alimentos nunca produzidos no 
meio ambiente, como o milho que produz uma toxina que mata o inseto ou a 
soja que produz uma resistência ao glicosato, que é um pesticida. Isso trouxe 
nova perspectiva para a sociedade. Medicamentos, como a insulina, também 
são produzidos pela metodologia da engenharia genética, da transgênese. É 
uma nova ciência que se instala no mundo, chegando ao Brasil por meio não 
só das pesquisas, mas também dos produtos dessas pesquisas, como o· 
milho e a soja modificados geneticamente, além de alguns medicamentos 
produzidos em todo o mundo. 

Começamos a estudar o assunto em 1999 e construlmos esse projeto, ao 
logo de dois anos, com estudos e debates, ouvindo a opinião de cientistas 
das áreas de meio ambiente, alimentos, medicamentos, além de todo o 
trabalho feito junto à comunidade organizada, especialmente as donas de 
casa, que se identificam com a questão do alimento de qualidade. 

Nesse sentido, o projeto coloca algumas questões importantes: primeiro, a 
necessidade de estudo do impacto ambiental de um novo alimento, de um 
novo vegetal que é lançado na natureza. Alguns estudos foram feitos nos 
Estados Unidos: são de um ambiente diferente, de um terreno diferente, de 
uma realidade de flora e fauna diferentes da do Brasil. Aqui ainda existem 
poucos estudos com relação à flora tropical, ao ambiente tropical. Então, para 
garantir a pesquisa e a produção comercial, colocamos como necessidade o 
estudo do impacto ambiental e o conseqüente relatório do impacto no meio 
ambiente. Essa é uma forma de produzir um novo elemento na natureza, mas 
com todo o cuidado, principalmente o escape gênico, que sabemos ser raro, 
mas que existe, e não temos controle sobre o que pode fazer uma planta 
transgênica com outras plantas. 

Outro ponto importante é a questão da saúde humana. Os transgênicos 
são alimentos novos, com modificação genética que nunca a natureza 
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produziu. Por exemplo, a modificação de um milho que produz a toxina 
que mata o inseto é feita por meio da retirada de um fragmento de um DNA 
de um bacilo chamado "Bacilo Turigienses", que é colocado no milho. Esse 
fragmento genético é de uma espécie que nunca a natureza previu. Esse 
milho modificado em laboratório vai produzir as suas sementes, e o ser 
humano vai ingerir essas sementes com um gen que produz uma toxina que 
tem dentro dela a própria toxina. 

A variação de risco à saúde humana é outro dado e outra exigência 
importante que se coloca nesse projeto. Além disso, buscando informações 
junto à Comunidade Européia, constituímos o Conselho da Bioética. Hoje, 
especialmente na França, ele é semelhante ao que propusemos no projeto, 
porque é um conselho que tem como amparo um grupo técnico assessor, um 
grupo técnico de especialistas de alto conhecimento genético, especialmente 
de engenharia genética, que vai assessorar o Conselho de Bioética, que tem 
representação metade paritária do Governo e da sociedade civil organizada, 
nas áreas de meio ambiente, saúde, ou seja, nas áreas afins. 

Aplicamos, também, as penalidades, quando não cumprida a lei, desde a 
apreensão de produtos, máquinas e equipamentos até multa de reparação de 
danos na forma da legislação pertinente. Uma lei que não tem o outro lado da 
pena não tem valor. 

Também chamamos, para a decisão final de uma pesquisa, as Secretarias 
de Meio Ambiente, da Saúde e de Agricultura. Precisamos de uma decisão 
governamental amparada num grupo técnico de especialistas. 

Por último, conclamamos a FAPEMIG para que destine recursos para 
financiar projetos e atividades relacionadas à pesquisa de biossegurança. 

A nossa questão diante desse processo novo diz respeito à segurança para 
o meio ambiente, o ser humano e os animais que possam utilizar tais 
alimentos. 

Esse projeto foi construido a várias mãos, a partir de uma discussão 
permanente durante os dois últimos anos. Nos últimos meses, depois de 
muitos debates, eu e o Deputado Paulo Piau, representando os anseios da 
EMBRAPA, trouxemos algumas contribuições, como estender o conceito de 
OGMs a todo processo de transgênese, e não somente ao dos alimentos, 
como havíamos colocado anteriormente. Além disso, sugerimos que as 
instituições privadas e públicas que fazem pesquisa possam seguir o 
disposto na orientação da CTNBio, que define que as empresas com o 
certificado de qualificação de biotecnologia possam trabalhar a questão do 
controle do meio ambiente. 

Enfim, é um projeto extremamente importante, talvez o mais bem elaborado 
do País, no que se refere ao controle do meio ambiente e da saúde humana 
pelo Estado. Muito obrigado. 
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* - Sem revisão do orador. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar, 

não há número suficiente de Deputados para a continuação dos trabalhos. 
Assim, peço o encerramento, de plano, da reunião. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Marco Régis)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 7 Deputados. Portanto, não há 

número para a continuação dos nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 24, às 14 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1738 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2218/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: - Prosseguimento da votação, em 
1" turno, do Projeto de Lei n• 1.327/2000; aprovação com as Emendas n•s 1 
a 3 - Questao de Ordem - Chamada para verificação de quórum; inexistência 
de quórum para votação de propostas de emenda à Constituição - Questões 
de ordem - Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 806/2000; aprovação-
com a Emenda n• 1 - Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 
1.389/2001; aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Discussão, em 2" 
turno, do Projeto de Lei n• 321/99; requerimento do Deputado Agostinho 
Silveira; aprovação do requerimento - Discussão, em 2" turno, do Projeto de 
Lei n• 1. 124/2000; apresentação da Emenda n• 2; encerramento da 
discussao; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da 
Emenda n• 1; rejeiçao; votação da Emenda n• 2; aprovação - Chamada para 
verificação do número regimental; inexistência de quórum para votação de 
propostas de emenda à Constituição - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento. 

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

Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leao - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aflton Vilela -Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes- Bilac Pinto- Cabo Morais - Carlos Pimenta -Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
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Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely TarqOinio - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Ollvia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2•-secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edttal de convocação, a Presidência vai 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de 

Lei n• 1.327/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, que altera dispositivos das 
Leis n•s 6. 763, de 26/12/75, e 13.430, de 28/12/99, e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Politica Agropecuária opina por sua aprovação com as 
Emendas n•s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu prazo para emitir parecer. 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 3, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 • turno, o Projeto de Lei 
n• 1.327/2000 com as Emendas n•s 1 a 3. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma 

questão de ordem a respeito da pauta da reunião, elaborada pela Mesa, mais 
especificamente pelo Presidente. Já entrei com requerimento para que vários 
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projetos de nossa autoria fossem colocados na ordem do dia, para 
apreciação e votação, mas, até o momento, tais medidas não foram tomadas. 
Um deles estabelece a gratuidade do uso dos banheiros nas rodoviárias, 
supervisionadas pelo DER, projeto que há meses se encontra em condições 
de ser apreciado, mas que até hoje não foi colocado em pauta. 

Outro projeto, para o qual solicitamos a mesma providência, diz respeito à 
prestação de contas anual dos agentes públicos no Estado. No momento em 
que ocorre toda essa discussao sobre transparência na Assembléia, esse 
projeto, que determina transparência nos Poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário e no âmbito de todos os agentes públicos de Minas Gerais, ainda 
não foi colocado em pauta. Há mais três projetos que estão em condições de 
serem apreciados e ainda não o foram. Solicito que a Presidência dê 
tratamento igualitário às matérias na elaboração da pauta. 

Hoje, mais do que nunca, sabemos que esses projetos podem gerar 
controvérsias e polêmicas no Plenário, mas é ele que vai ter de decidir e 
prestar contas à sociedade, se quer ver esses projetos transformados em lei 
ou nao. Deve haver uma decisão soberana do Plenário, e não uma atitude, 
que considero indevida, da Mesa Diretora e da Presidência, no tratamento 
dessas matérias que solicito sejam colocadas em pauta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Durval Ângelo que 
tem elaborado a pauta de acordo com as Lideranças. Todos os projetos que 
estão prontos para inclusao na Ordem do Dia serão apreciados. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, perdoe-me a impertinência na 
nova questao de ordem. Com todo o respeito e consideração ao meu Líder e 
a todos os outros Uderes, a pauta não pode ser elaborada por Acordo de 
Lideranças. Os projetos em condições de serem votados têm de ser 
colocados em votação. Caso contrário - não é o meu caso -, supõe-se que 
pudesse haver uma contradiçao de algum Deputado com seu Líder, e seu 
projeto não viria para ser apreciado em Plenário. O Acordo de Lideranças 
tem competência e limites determinados no Regimento Interno, que deve ser 
cumprido. 

O Sr. Presidente - Mesmo com a discordância de V. Exa., a Presidência é 
quem determina a pauta, podendo ouvir as Lideranças, conforme determina o 
art. 82 do Regimento Interno. A Presidência, nos termos da Decisão 
Normativa n• 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Não há 

quórum para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas o há 
para a apreciação das demais matérias constantes na pauta . 

Questões de Ordem 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de trazer a este 

Plenário uma questão de ordem que penso ser pertinente. É sobre uma 
informação trazida hoje, no jornal "O Tempo", pelos Deputados Carlos 
Mosconi e Virgílio Guimarães. Eles questionam a medida tomada por V. Exa. 
em relação à fixação dos vencimentos e da verba de custeio dos mandatos. 
Então, gostaríamos que esta Presidência encaminhasse alguns pedidos de 
esclarecimentos à Câmara Federal. Quando os dois citam a questão de 
despesa de deslocamento, a passagem de avião, e falam em um valor para 
Minas Gerais de R$3.600,00, para Rondônia de mais de R$8.000,00, eles se 
esquecem de dizer que há um auxilio para deslocamento aéreo também para 
o parlamentar de Brasília. Pelo que consta, Brasflia tem só um aeroporto. 
Isso deve ser talvez para vôo panorâmico em Brasília. São R$2.200,00, e 
não vimos isso no questionamento desses parlamentares. Além do mais, 
gostaríamos também que esta Casa solicitasse informações a respeito da 
manutenção e do custeio de mandatos assumidos pela Câmara Federal, 
como, por exemplo, com telefones, quando pode até constar o telefone da 

. empresa como sendo de um dos senhores parlamentares. Gostaria também 
que fosse feita uma consulta à Receita Federal sobre o procedimento 
remuneratório em Brasília, se é recolhido Imposto de Renda sobre verbas 
que sempre são recebidas, que chegam a R$25.000,00, e sobre todas essas 
verbas, inclusive a destinada às passagens aéreas. Para qualquer 
funcionário de qualquer empresa, qualquer vantagem extra deve ser 
declarada no Imposto de Renda. Então, queremos que isso seja esclarecido, 
porque esta Casa tomou uma posição de transparência total, absoluta, ó que 
é correto. Nós mesmos já levantamos isso e recorremos, anteriormente, ao 
Ministério Público. Não podemos permitir que alguns parlamentares venham, 
neste momento, tentar corrigir esta Presidência e esta Casa, de forma 
desrespeitosa. 

Gostaríamos que eles explicassem por que um Deputado de Brasflia tem 
auxilio-deslocamento referente a passagem de avião e por que não é 
recolhido o devido imposto federal nessas parcelas. Acho que esta Casa 
tomou uma atitude corajosa e não pode se intimidar em momento nenhum, 
nem recuar nesta grande cruzada nacional que V. Exa. está levando à frente, 
para que haja uma reunião de todos os legislativos estaduais, para se 
discutir a situação de cada Assembléia legislativa do Brasil. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de reforçar as 
palavras do Deputado Durval Ângelo e que V. Exa., como Presidente desta 
Casa, que tem feito uma condução austera e que tem, certamente, sido firme 
nas suas decisões neste momento difícil por que passa o Poder Legislativo, 
como está fazendo em matéria veiculada pela Assembléia Legislativa, 
esclarecesse a toda a opinião pública que salário de Deputado, como foi 
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tratado pelo Ministério Público, não é R$18.869,56. Verba indenizatória 
não é salário de Deputado. Essa verba não vai para o bolso do Deputado, 
essa verba o indeniza daquilo que gasta no exercício da atividade 
parlamentar, ou seja, quando viaja pelo interior, quando se hospeda, quando 
vai a um restaurante almoçar ou quando põe combustível para se deslocar. A 
não ser que queiram que o Deputado não se desloque mais para o interior. 
Se essa verba chegar ao bolso do Deputado sem que ele faça uso dela, pode 
ser censiderada salário. Dizer que salário de Deputado, como foi estampado 
na primeira página do jomal "Estado de Minas", é de R$18.869,56 é uma 
mentira. O que foi acordado com o Ministério Público não se trata de 
R$18.869,56. Pelo menos é o que estamos vendo cem muita clareza. Pelo 
que V. Exa. tem falado, me parece que o salário do Deputado está girando 
em torno de R$10.000,00. Verba indenizatória niio é salário de Deputado. 
Seria bom que V. Exa. ocupasse a TV Assembléia e esclarecesse. Esses 
R$8.869,00 niio vao para a conta do Deputado. Como podemos falar que o 
salário do Deputado vai girar em torno de R$18.869,00? Ainda dentro dos 
R$10.000,00, teremos também os descentos que todo cidadão tem, cem 
27,5% de desconto de Imposto de Renda, restando liquido para o Deputado 
em torno de R$7.500,00. 

Seria bom que V. Exa. esclarecesse esse assunto, porque está todo mundo 
achando que o Deputado vai ganhar R$18.869,00, o que não é verdade. 
Existem vários Deputados com dificuldade de honrar compromissos 
assumidos anteriormente. Garanto a V. Exa. que nao é o meu caso, porque 
me acostumei a viver com um padriio de vida muito inferior ao dos 
Deputados por ter sido Sargento de Polfcia. Muito obrigado a V. Exa. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, somente 30 
segundos. Ontem todos ouviram meu pronunciamento. Eu deixava claro que 
só ficando aqui dentro, só fazendo leis, só fiscalizando nós não censeguimos 
reeleição. O povo nao quer isso. O povo nos quer mais próximos dele. Todos 
viram o que foi noticiado ontem na Rede Globo de Televisão. Agradeço ao 
editor que ontem fez o corte certo, celocando da maneira cemo foi colocado. 
Como jornalista e radialista que sou, acho que na hora de vender um produto 
temos que ter um pouco de seriedade. Mas não ligo para isso. Continuo na 
minha posição. Temos que fazer um trabalho social, o que sempre fizemos e 
que agora teremos que diminuir um pouco. Os jornais colocaram hoje que o 
choro é livre, mas vai chorar muito mais o eleitor que está acostumado a 
bater na nossa porta para pedir passagem. 

Eu conversava com o Deputado Geraldo Rezende. Sou testemunha de que 
todos que querem ir a Uberlãndia vão buscar passagem no gabinete dele. 
Ontem, por um acaso, Sr. Presidente, estavam uma senhora e dois senhores 
pedindo passagem no gabinete dele. Eram três pessoas, mas ele só deu uma 
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passagem. Antigamente ele dava as três. É isso que a população tem que 
entender. Não é papel do Deputado ficar atendendo picado, mas só fazer leis 
e fiscalizar não adianta. Não adianta fazermos uma emenda ao orçamento se 
nesse orçamento nossas bases não são beneficiadas. Infelizmente, estamos 
num pais de Terceiro Mundo, onde há muitas dificuldades, onde falta um 
prato de comida na mesa do trabalhador e do nosso eleitor do interior. Se 
não tomarmos uma posição agora, não teremos condições de fazer um 
atendimento social. Temos de exigir que isso seja feito pelos Governos 
Federal e Estadual. Garanto aos senhores que o meu eleitor me colocou aqui 
não somente para fiscalizar e fazer leis, mas também para olhar o problema 
dele. Na emissora em que trabalho, vou falar exatamente isso. O que falo 
aqui falo lá, porque não tenho nada que esconder. Temos trabalho, e quem 
mostra trabalho tem de reivindicar e solicitar do Governo que faça a sua 
parte. Sempre fiZemos a nossa. Em meu gabinete, agora, há dez pessoas 
para serem atendidas, principalmente porque moro aqui em Belo Horizonte. 

Gostaria de agradecer, mais uma vez, a edição da Rede Globo de 
Televisão e o rapaz que falou da galeria. Comecei a falar às 14 horas, e, 
segundo a repórter, ele estava fazendo a hora de almoço dele, que começou 
ao meio-dia e estava acabando às 16 horas, quando falei. Ele estava 
acompanhando a reunião no horário de almoço dele. Mas horário de almoço 
de 4 horas, meu amigo, nem Deputado faz. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 80612000, 
do Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a inclusão de dispositivos ao 
art. 5° da Lei n° 11. 176, de 618193, que reorganiza a ADEMG. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
80612000 com a Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.38912001, do Deputado 
Pinduca Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro 
de acidentes em eventos e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina pela rejeição do projeto. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
1.38912001 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Educação. 
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei no 321199, do Deputado 

Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Santa Rita do Sapucai. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1"turno, com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho 
Silveira, em que solicita o adiamento da discussão do projeto por cinco dias. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.12412000, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Municlpio de Diamantina o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, 
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.12412000 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Diamantina o imóvel situado nesse município, na localidade denominada 
Jacuba-Soberbo, constituído de terreno com área de 5.121 m2 (cinco mil 
cento e vinte e um metros quadrados) e registrado sob o n° 11.437 do livro 2, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" do artigo destina-se à 
implantação de novas unidades de ensino superior e reverterá ao patrimônio 
do Estado, se, no prazo de seis anos após a lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.". 

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma 
emenda do Deputado João Batista de Oliveira, que recebeu o n° 2 e que, nos 
termos do § 4° do art. 189, a emenda será votada independentemente de 
parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1. 12412000 com a Emenda n• 2. A Comissão de Redação . 

A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr . 
Secretário que proceda á chamada dos Deputados para verificação de 
quórum. 
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O Sr. Secretário (Deputado Wanderley A vila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há 

quórum para votação de propostas de emenda à Constituição. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos. Estão suspensos 
os nossos trabalhos. 

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

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

propostas de emenda à Constituição, 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 174" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2318/2001 
Presidência do Deputado Olinto Godinho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial 
para votação de propostas de emenda à Constituição - Discussão, em 2° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.273/2000; 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 269/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Chamada para 
verificação do número regimental; inexistência de quórum especial para 
votação de proposta de emenda à Constituição- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Wanderley Avila - Agostinho Silveira -

Aflton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz 
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- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum especial para votação de propostas de emenda á Constituição, mas 
a existência de número regimental para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 2" tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 44/2000, 
do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 239 da Constituição 
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma 
do vencido no 1" turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.273/2000, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei n• 12.462, de 7/4/97, que 
cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por 
sua aprovação com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n•s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 • turno, o Projeto de Lei n• 1.273/2000 com as Emendas n•s 1 
e 2. A Comissão de Direitos Humanos. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n• 269/99, do Deputado 
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Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Elói Mendes o imóvel que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira 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. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (· Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 269/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de 
Redação. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(· Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 32 Deputados. Não há 

quórum para votação. 
Encerramento 

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

ATA DA 64" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

As dez horas e quinze minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta. O Deputado José Henrique lê a 
seguinte correspondência: do Presidente do CREA-MG, encaminhando a 
redação final do Manifesto pela Qualidade e Acessibilidade do Ensino 
Superior, elaborado no debate público de 11 de junho e agradecendo aos 
membros da Comissão; do Sr. Marcus Vinicius Nascimento Oliveira, 
manifestando protesto pelo tombamento pela prefeitura de Pirapora de imóvel 
de propriedade de sua mãe, Sra. Maria de Lourdes Nascimento Oliveira; do 
Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, informando 
que a Universidade participará do programa de alfabetização no Timor Leste; 
do Reitor da UNI MONTES, prestando informações relativas a pedido contido 
no Requerimento n° 2.129/2001, desta Comissão; da Sra. Milca Moreira de 
Assis, Coordenadora-Geral da subsede do Sind-Ute em Manhuaçu, 
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solicitando seja estendida aos trabalhadores em educação, detentores de 
função pública e em condições especiais, os direitos constantes da PEC n• 
39; do Vereador Sérgio Takeishi, Presidente da Câmara Municipal de 
Varginha, encaminhando cópia do relatório final da Comissão Especial de 
estudos sobre o credenciamento do Centro Universitário do Sul de Minas; da 
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando relatório final da CPI 
destinada á apurar denúncias de irregularidade na Secretaria Municipal de 
Educação; e do Sr. Márcio Miguel Garcia de Carvalho, Presidente da 
Associação Mineira de Taekwondo, agradecendo a aprovação do Projeto de 
Lei n• 1.441/2001, da Deputada Elaine Matozinhos. Esgotada a matéria 
destinada á 1• Parte da Reunião, o Presidente passa á 1" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas á 
apreciação do Plenário. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do Projeto de 
Lei n• 1.359/2001, apresenta requerimento em que solicita seja a matéria 
retirada de pauta. O requerimento é aprovado. Passa-se á 2" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições de 
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos á discussão e á votação, 
são aprovados os Projetos de Lei n•s 1.508 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva), 1.561 (relator: Deputado José Henrique) e 1.563/2001 (relator: 
Deputado Antônio Carlos Andrada}. A seguir, o Presidente submete á 
votação e é aprovado o Requerimento n• 2.392/2001. Dando seqüência, o 
Presidente passa á 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. São submetidos á votação e são 
aprovados sete requerimentos. Quatro do Deputado Edson Rezende, 
solicitando informações sobre possíveis !regularidades na eleição da direção 
e do grêmio estudantil da E. E. Milton Campos; solicitando informações sobre 
a existência de convênio entre a referida escola e escolas particulares de 
línguas; solicitando informações sobre o possfvel uso da quadra poliesportiva 
da escola pelo Minas Tênis Clube; e solicitando informações sobre a possível 
cobrança de mensalidades na E. E. Prol. Fontes; um do Deputado Rogério 
Correia, solicitando reunião para debater a construção de um "shopping" 
entre as Igrejas de São Francisco de Paula e São José, em Ouro Preto; um 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando reunião para debater a situação 
dos servidores da educação designados, em face do concurso público a ser 
promovido pela Secretaria; e um do Deputado Paulo Piau, com o objetivo de 
discutir as atividades de pesquisa da EMBRAPA. Finalmente, o Presidente 
submete á votação e são aprovadas as redações finais dos Projetos de Lei 
n•s 858/2000 e 1.500, 1.502, 1.519, 1.545 e 1.552/2001. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Antõnio Carlos Andrada - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
ATA DA 588 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Ás quinze horas do dia oito de agosto de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Maria OUvia, Márcio Cunha 
e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pastor George , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a 
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e, em 
seguida, informa o recebimento de oficios dos Srs. Paulino Cícero de 
Vasconcellos, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
encaminhando o relatório técnico "Situação Ambiental da Empresa de Águas 
sao Lourenço"; e Manoel Costa, Secretário de Turismo, encaminhando a 
agenda de eventos da Secretaria para o segundo semestre deste ano. Dando 
prosseguimento, a Presidência comunica que foi designado o Deputado 
Fábio A velar para relatar, no 2" turno, o Projeto de Lei n• 1.189/2001, do 
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre as empresas de asseio e 
conservação e dá outras providências. Em seguida, passa á 3' Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votaçao de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, 
requerimentos da Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja realizada 
reuniao conjunta da Comissão com a Comissao de Direitos Humanos, tendo 
como tema o apoio institucional da Assembléia ao VI Congresso Brasileiro 
dos Clubes da Melhor Idade e á VI Feira de Produtos e Serviços para a 
Melhor Idade; e do Deputado Pastor George, em que solicita seja feita visita 
ao Aeroporto de Confins para se analisarem alguns de seus problemas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissao para a próxima reuniao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Maria Olivia, Presidente- Fábio A velar- Márcio Cunha -Pastor George. 

ATA DA 648 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia nove de agosto de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Adelmo 
Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Márcio Kangussu, membros da supracitada 
Comissao. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco 
Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
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do Deputado Márcio Kangussu , dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Presente, também, está o Deputado Marcelo 
Gonçalves. O Presidente, Deputado Marco Régis procede à leitura da 
correspondência. Em seguida, a Presidência designa o Deputado José Braga 
como relator, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.575/2001. Ato continuo, o 
Presidente informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei n• 
1.337/2000, que dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de 
produtos à base de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes 
convidados: Sra. Ana Paula Scalia Carneiro - médica pneumologista; Sr. 
Cláudio Scliar - geólogo da UFMG; Sr. Geraldo Nery - advogado da 
PRECON; Sr. Uilson Geraldo Sales da Silva - membro da Comissão de 
trabalhadores em amianto; Sra. Fernanda Giannazi - engenheira do DRT de 
São Paulo; Sr. Adilson Santana - Diretor-Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Extração de Minerais. A seguir, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento 
que motivou o convite. O Presidente passa a palavra aos expositores pela 
ordem acima mencionada. A Sra. Fernanda Giannazi faz uso de "datashow" 
para ilustrar a sua palestra. A Presidência anuncia e agradece o 
comparecimento dos seguintes convidados: Márcia Simões Dias; Nora Dias 
Salvador; Geralda da Saúde Ferreira Souza; Eli Lelis Tavares; Leonardo 
Samora Ribeiro; Carlos Ângelo Carvalho; António Carlos Batista; Gilson. 
Nunes Zanotto; Geraldo Magela Santana; Jacques Cleverson Coelho; 
Roberto Augusto da Costa; Wagner Vieira Batista; Paulo César Paulino de 
Lima; José Hastenreiter da Conceição; Francisco Cristiano, da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo; Márcio Euzébio, Presidente do Partido Verde 
de Pedro Leopoldo; Caetano Vasconcelos, do Partido Verde; Sérgio Grosse 
Fabrino, Wilson Geraldo Sales Ronaldo Laudares Silva, José Maria Marcelo, 
Vantuil Batista, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Diretores da 
Sinticon de Pedro Leopoldo; Wellington Gomes Fonseca Neto, Presidente da 
Associação Comercial de Pedro Leopoldo, e o Vereador Reginaldo Saraiva, 
da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Participam dos debates todos os 
parlamentares e convidados presentes e as sequintes pessoas: Ronaldo 
Laudares, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção lmobilária de Pedro 
Leopoldo; Wagner Vieira Batista, mecânico da Precon-PL; Leonardo Samora 
Ribeiro, médico do trabalho da Precon-PL; Paulo César, eletricista da 
Precon-PL; Vereador Reginaldo Saraiva, da Câmara Municipal de Pedro 
Leopoldo, e Alfredo Machado, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
seguir, o Presidente passa a discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento em que 
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solicita audiência pública da Comissão na cidade de Almenara, a fim de 
se debater a necessidade da criação de um Centro de Referência de 
Hemodiálise nesse municipio e a proposta de regionalização da saúde no 
Estado; o Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento da Deputada 
Maria José Haueisen Freire em que solicita audiência pública da Comissão, 
destinada ao debate de questões relacionadas com a regionalização da 
saúde no Estado de Minas Gerais, especificamente no vale do Jequitinhonha; 
o Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues em que solicita audiência pública da Comissão para discutir a 
proposta de regionalização da saúde no Estado, o Deputado Marcelo 
Gonçalves apresenta requerimento em que solicita audiência pública para 
discutir a regionalização do sistema de saúde no vale do Jequitinhonha; o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita 
audiência pública para debater o Plano Diretor de Regionalização - PDR - e o 
Plano Diretor de Investimento - PDI - do Estado de Minas Gerais, a ser 
encaminhado à Comissão lntergestores Tripartite - ClT. Por se tratar de 
assuntos correlatos, o Presidente submete a votação em bloco os 
requerimentos apresentados, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001. 
Marco Régis, Presidente -José Braga - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro 

Leão - Márcio Kangussu. 
ATA DA 81" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Durval Ângelo, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matérja constante na pauta e procede à leitura da 
seguinte correspondência: denúncia anônima dos auxiliares de taxistas, em 
que pedem providências desta Comissão; carta de Judite Faria Siqueira, em 
que solicita ajuda desta Comissão; denúncia de Juarez Gerônimo Franklin, 
funcionário da área de segurança desta Casa, em que relata agressões 
físicas praticadas por policiais e pede providências desta Comissão; denúncia 
de Geraldo Paixão Júnior contra o Presidente da BHTRANS; 
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correspondência do Sr. Mário de Paula Martins; oficio do Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em resposta ao Requerimento n• 
2.241/2001, desta Comissão; oficio do Chefe de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte, em que encaminha correspondência da 
Secretária Municipal de Habitação, esclarecendo a situação legal das 
propriedades existentes no aglomerado Santa Lúcia, em atendimento a 
pedido de informação desta Comissão; oficio do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, em que presta informação sobre a situação do detento 
Jáder Ferreira de Aguiar, que se encontra recolhido na cadeia pública da 
Comarca de Peçanha; oficio do Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da 
Comarca de Paracatu, em que encaminha cópia do parecer do 
Representante do Ministério Público, bem como de incidentes de exame de 
sanidade mental, pedindo providências desta Comissão; carta do Grupo de 
Direitos Humanos de lpatinga, em que registra abuso de poder cometido pela 
PM, sob o comando do Cap. José Carlos, do 14° Batalhão de lpatinga; carta 
do Sr. João Moraes Mendes, Presidente do Movimento Internacional Pró-
Cristianismo, desta Capital, em que apresenta denúncia e pede providências 
desta Comissão; carta encaminhada pela Deputada Estadual Cecilia 
Hypólito, do Rio Grande do Sul, em que manifesta contrariedade com a 
decisão do STF relativa ao fato de o atentado violento ao pudor só se 
enquadrar como crime hediondo quando dele resultar lesão corporal de 
natureza grave ou morte; oficio do Secretário de Estado da Casa Civil, em 
que responde a solicitação desta Comissão referente ao preenchimento dos 
cargos vagos de policiais militares e civis da Comarca de Ouro Preto; 
correspondência enviada a esta Comissão por Adalberto Duarte da Silva. A 
seguir, passa-se à fase de apreciação de matérias sujeitas à deliberação do 
Plenário. Quanto ao Projeto de Lei n° 1.439/2001, no 1° turno: (relator: 
Deputado Edson Rezende), é concedida vista da proposição ao Deputado 
Marcelo Gonçalves. A seguir, é aprovado o parecer que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.491/2001, no 1° turno (relator: Deputado 
Durval Ângelo) na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de apreciação de matérias 
de deliberação conclusiva da Comissão, são aprovados os Requerimentos 
n•s 2.422, 2.435 e 2.436/2001. A seguir, são aprovados, em turno único, os 
seguintes requerimentos: da Deputada Elbe Brandão, pedindo se realize 
audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 694/99; do Deputado 
Edson Rezende, pleiteando a realização de audiência pública para tratar da 
questão das comunidades atingidas pela construção da Usina Hidrelétrica de 
lrapé; e seja oficiado ao Comandante-Geral da Policia Militar, pedindo 
proteção de vida para o Sr. Rogério Márcio de Carvalho; do Deputado Durval 
Ângelo, solicitando se encaminhe manifestação de solidariedade com os 
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dirigentes e militantes das Coordenadorias de Desempregados de 
Tartagal e General Mosconi e do Partido Obrero; encaminhe-se manifestação 
de repúdio aos Desembargadores do 4° Grupo Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, por recente decisão daquela Corte, segundo a 
qual o estupro não pode ser considerado crime hediondo se não 
acompanhado de lesões corporais graves ou morte da vitima. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Doutor Viana - Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

14.836 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil 

e um, ccmparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, 
Amilcar Martins e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, informa que a reunião 
se destina a apreciar o parecer do relator, Deputado Amilcar Martins, sobre o 
Veto Parcial á Proposição de Lei n° 14.836, que dispõe sobre obras de arte 
representativas da herança cultural e histórica mineira. A seguir, o Presidente 
indaga ao relator, Deputado Amilcar Martins, se está em condições de 
proferir o seu parecer. O relator procede á leitura do parecer, mediante o qual 
conclui pela rejeição da matéria. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e suspende a reunião para que se proceda á 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, solicita ao Deputado Doutor Viana 
que proceda à leitura da ata da reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Após, encerra os trabalhos da Comissão Especial. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Amilcar Martins - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 46/1999 

Comissão de Saúde 
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Relatório 

O Projeto de Lei no 46/99, desarquivado a pedido do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, nos termos do art. 232, XXXII, cria o Conselho Estadual de 
Saneamento Básico e dá outras providências. 

Publicado, o projeto foi distribuído á Comissão de Constituição e Justiça, 
que perdeu prazo para emitir parecer. Com base no art. 140 do Regimento 
Interno, o autor requereu a remessa do projeto á Comissão de Saúde, que 
apresentou o Substitutivo n° 1. Durante a discussão em Plenário, foram 
apresentadas as Emendas n°s 1, 2 e 3 ao Substitutivo n° 1. 

Obedecendo ao disposto no art. 188, § 2°, do Regimento Interno, as 
emendas foram apreciadas por esta Comissão, obtendo parecer favorável. 

Portanto, o Projeto de Lei n° 46/99 foi aprovado no 1° turno na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão, com as Emendas n°s 1 a 
3, apresentadas em Plenário. 

Retoma, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição tem por escopo a criação do Conselho Estadual de 
Saneamento Básico, tratado no art. 192, § 1°, da Constituição Estadual, que 
determina: 

"Art. 192 - O Estado formulará a política e os planos anuais estaduais de 
saneamento básico. 

§ 1 o - A política e os planos plurianuais serão submetidos a um Conselho 
Estadual de Saneamento Básico". 

A política estadual de saneamento básico foi consubstanciada pela Lei n° 
11.720, de 19/12/94, que, em seu art. 14, determina que o Conselho Estadual 
de Saneamento Básico - CESB - é um órgão colegiado de nível estratégico 
superior do Sistema Estadual de Saneamento Básico, a ser criado por lei 
específica. 

É inegável, portanto, a necessidade de criação do Conselho Estadual de 
Saneamento Básico, que obedece nos ditames da Constituição Estadual e da 
Lei n° 11.720/94. 

No 1° turno, a proposição passou por reparos necessários ao seu 
aprimoramento; esta Comissão de Saúde apresentou o Substitutivo n° 1, e, 
após, foram apresentadas em Plenário as Emendas n°s 1 a 3, que deram 
forma ao vencido no 1 o turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer . 

O substitutivo apresentado teve como objetivo atender ás muitas sugestões 
recebidas de órgãos ligados ao saneamento, depois de ampla discussão 
realizada no Seminário de Saneamento Básico promovido por esta Casa. O 
tema esteve também em pauta nesta Comissão para que fosse amplamente 



discutido, confirmando, assim, a necessidade de criação do Conselho que 
se pretende instituir. 
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Por sua vez, as Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas ao substitutivo, 
revelam a preocupação do autor em aprimorar o texto. 

As alterações tornaram mais específica a descrição das competências do 
Conselho que passa a ter atribuições particularizadas como "apreciar e 
aprovar'' e "estabelecer prioridades" além da fiscalização sobre a alocação de 
recursos financeiros para os órgãos estaduais e municipais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 46/99, em 2° 

turno, na fonna do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001. 
José Braga, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Márcio Kangussu. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 46/99 

Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12- Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -, 

órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior, do Sistema 
Estadual de Saneamento Básico, conforme determinam o art. 192 da 
Constituição Estadual e o art. 14 da Lei no 11.720, de 29 de dezembro 1994. 

Art. 2° - São competências do Conselho Estadual de Saneamento Básico: 
I - apreciar e aprovar a proposta do projeto de lei que dispõe sobre o Plano 

Estadual de Saneamento Básico, apresentado quadrienalmente pelo Poder 
Executivo à Assembléia Legislativa; 

11 - apreciar e publicar, até 30 de abril, relatório anual sobre a situação de 
salubridade ambiental no Estado; 

111 - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Estadual de 
Saneamento Básico; 

IV - supervisionar e acompanhar a atualização anual do Plano Estadual de 
Saneamento Básico, nos termos do art. 12 da Lei n° 11.720, de 29 de 
dezembro de 1994; 

V - apreciar e aprovar a proposta de projeto de lei do orçamento anual do 
setor público estadual na área de saneamento básico; 

VI - estabelecer as prioridades na alocação de recursos financeiros para os 
órgãos estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação; 

VIl - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de fonna 
a gerar indicadores; 

VIII -coordenar a integração da área de saneamento básico com as demais 
áreas da administração estadual, sobretudo as de saúde, meio ambiente, 
recursos hídricos, desenvolvimento urbano e habitação; 
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IX - fomentar, em sua área de atuação, a fonmação de recursos 

humanos, o desenvolvimento cientffico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológica; 

X - estimular a institucionalização de programas de educação em saúde, 
com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de ensino e nos meios 
de comunicação de massa; 

XI -propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da população a 
informações sobre saneamento. 

Art. 32 - Será assegurada a representação paritária da sociedade civil 
organizada e do poder público no Conselho Estadual de Saneamento Básico. 

§ 12- Representam a sociedade civil organizada no CESB: 
I - um representante de entidades associativas de empresas de consultoria 

e de prestação de serviço; 
11 - um representante de entidades associativas de empresas de construção 

civil; 
111 - um representante de empresas de fabricação e comercialização de 

produtos industriais utilizados em saneamento ambiental; 
IV - um representante dos sindicatos de trabalhadores nas áreas de 

saneamento básico com sede em Minas Gerais; 
V - três representantes de associações de moradores de bairros, vilas e 

favelas legalmente constituídas no Estado; 
VI - um representante das associações não governamentais legalmente 

constituldas no Estado para proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente; 

VIl - dois representantes de associações não governamentais legalmente 
constituídas no Estado especializadas em saneamento; 

VIII - um representante de associações não governamentais legalmente 
constituldas no Estado especializadas em recursos hídricos; 

IX - um representante de entidades civis representativas de categorias 
profissionais liberais ligadas ao saneamento básico, com sede no Estado; 

X - um representante de professores de ensino superior de matérias 
relacionadas com o saneamento básico, recursos hldricos e proteção 
ambiental, com exercício no Estado. 

§ 2° - Representam o poder público no CESB: 
I - o Secretário de Estado da Saúde; 
11 - o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
111 -o Secretário de Estado da Habitação; 
IV - o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
V - o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; 
VI -o Secretario de Estado de Ciência e Tecnologia; 



VIl -o Secretário de Estado de Turismo; 
VIII - um representante dos sistemas municipais de limpeza urbana; 
IX - dois representantes dos sistemas municipais de água e esgoto; 
X - um representante da Fundação Nacional de Saúde; 
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XI -um representante das instituições públicas que desenvolvem pesquisas 
tecnológicas na área de saneamento básico; 

XII - um representante da COPASA-MG. 
§ 3° - Cada membro do CESB terá um suplente que o substituirá em caso 

de impedimento. 
§ 42 - O CESB será presidido pelo representante da Secretaria de Estado a 

que estiverem subordinadas as ações de saneamento básico. 
Art. 42 - O CESB contará com uma Secretaria Executiva, responsável pelas 

ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e pelo 
municiamento das informações necessárias ás suas deliberações. 

Parágrafo único - O Estado assegurará recursos para garantir a estrutura 
física e a de pessoal necessárias á implantação e ao funcionamento do 
CESB e de sua Secretaria Executiva. 

Art. 5~ - O regulamento do CESB disporá sobre a formação de câmaras 
especializadas, sobre a estrutura administrativa de sua Secretaria Executiva, 
sobre a dinâmica das reuniões plenárias, além de outras questões de caráter 
especifico. 

Art. 6!! - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7~ - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 289/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 289/99, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que 
institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 289/99 
Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica instituído o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se fornecedor toda 
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pessoa ffsica ou jurfdica que preste serviço, realize obra ou forneça bens 
à administração pública estadual. 

Art. 2• - Serà incluída no Cadastro institufdo por esta lei a pessoa física ou 
jurfdica que: 

I - não cumprir ou cumprir parcialmente obrigação decorrente de contrato 
firmado com órgão ou entidade da administração pública estadual; 

11 - tenha praticado ato ilfcito visando a frustrar os objetivos de licitação no 
ambito da administração pública estadual; 

111 - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 

IV - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
administração pública em virtude de ato ilfcito praticado. 

Parágrafo único - Será imediatamente inclufdo no Cadastro o fornecedor 
que, na data da entrada em vigor desta lei, esteja cumprindo penalidade 
prevista nos incisos 111 ou IV do art. 87 da Lei Federal n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 3• - sao consideradas situações caracterizadoras de descumprimento 
total ou parcial de obrigação contratual, dentre outras: 

I - o não-cumprimento de especificação técnica relativa a bem, serviço ou 
obra prevista em contrato; 

11 - o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, ou de suas 
parcelas, ou de fornecimento de bens; 

11 - a paralisação da obra. do serviço ou do fornecimento do bem, sem justa 
causa e prévia comunicação à administração; 

IV - a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, 
furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso; 

V - a alteração de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

VI -a prestação de serviço de baixa qualidade. 
Art. 4• -Quando for constatada a ocorrência de descumprimento, ainda que 

parcial. de obrigação contratual, o servidor público responsável pelo atestado 
de prestação de serviços, de recebimento parcial ou total, de obra ou de 
entrega de bens emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará ao 
respectivo ordenador de despesa. 

Art. s• -O ordenador de despesa, ciente do parecer técnico a que se refere 
o art. 4°, fará, imediatamente, a notificação da ocorrência ao fornecedor, ao 
qual será facultada a defesa, na forma e nos prazos fixados pela Lei Federal 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993 . 

Art. e• - Não sendo considerada satisfatória a justificativa apresentada, 
sujeita-se o fornecedor, sem prejufzo das demais sanções previstas no art. 
87 da Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, à suspensão temporária 
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de participação em licitação e ao impedimento de contratar com a 
administração, conforme as situações previstas no art. 3° desta lei, pelo 
prazo de: 

I -seis meses, nos casos dos incisos V e VI; 
11 -doze meses, no caso do inciso I; 
111- vinte quatro meses, nos casos dos incisos 11, 111 e IV. 
Parágrafo único - A não-regularização da inadimplência contratual nos 

prazos estipulados nos incisos deste artigo implicará a declaração, pela 
autoridade competente, de inidoneidade do fornecedor para licitar ou 
contratar com a administração pública estadual. 

Art. 7" - Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao Órgão de Controle 
Interno do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição de Estado, a relação 
das pessoas fisicas, bem como das pessoas juridicas e de seus diretores, 
sócios-gerentes e controladores que deverão ser incluidos no Cadastro de 
que trata esta lei. 

§ 1 • - Na relação de que trata o "caput" deste artigo, constarão o nome ou a 
razão social do fornecedor, seu número de cadastro de pessoa fisica ou 
juridica no Ministério da Fazenda - CPF ou CNPJ -, o número do contrato, a 
descrição da inadimplência contratual e a sanção aplicada, com o respectivo 
prazo de vigência. 

§ 2• - O encaminhamento da relação das pessoas fisicas e juridicas nos 
termos deste artigo é de responsabilidade do ordenador de despesa. 

Art. 8' - Imediatamente após o recebimento das informações a que se 
refere o art. 7', o Órgão de Controle Interno do Estado incluirá no Cadastro 
as pessoas físicas bem como as pessoas juridicas e seus diretores, sócios-
gerentes e controladores considerados temporariamente impedidos de licitar 
e contratar com a administração pública estadual. 

Art. 9' - O saneamento integral da inadimplência contratual que deu origem 
à inclusão da pessoa flsica ou jurídica no Cadastro determinará a sua 
imediata exclusão dele e o restabelecimento do direito de licitar e contratar 
com os órgãos e as entidades da administração pública estadual, observado 
o cumprimento do prazo da penalidade imposta nos termos do inciso 111 do 
art. 87 da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único - O saneamento integral da inadimplência contratual 
compreende a correção plena da irregularidade que a originou, no prazo 
fixado pelo ordenador de despesa, o ressarcimento total dos prejuizos 
causados ao órgão ou à entidade contratante, bem como, se for o caso, a 
quitação da multa aplicada. 

Art. 1 O - Na hipótese de ocorrência dos incisos 11 e 111 do art. 2' desta lei, 
caberá ao ordenador de despesa do órgão ou da entidade da administração 
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pública estadual a aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
participaçao em licitaçao e de impedimento de contratar com a administração 
pelo prazo de dois anos, além da adoção da providência prevista no art. 7•. 

Art. 11 - Fica assegurado aos órgãos e entidades da administração pública 
estadual o livre acesso ao Cadastro instituído· por esta lei. 

Art. 12 - Os responsáveis pela realização de licitação no âmbito da 
administração pública estadual consultarão o Cadastro em todas as fases do 
procedimento licitatório, tomando as necessárias providências para que 
sejam excluldas do processo licitatório as pessoas físicas ou jurídicas nele 
inscritas. 

Parágrafo único - Os ordenadores de despesa procederão à consulta de 
que trata o "caput" deste artigo antes da assinatura dos contratos, mesmo 
nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 

Art. 13 - A observância do disposto nesta lei será prevista expressamente 
no preâmbulo de editais de licitação e nos contratos de prestação de 
serviços, de obras e serviços de engenharia e de fornecimento de bens. 

Art. 14 - A não-observância dos preceitos desta lei é considerada infração 
funcional e sujeita o servidor público à instauração de processo 
administrativo-disciplinar. 

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator - João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 940/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 940/2000, de autoria do Deputado Antõnio Júlio, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de lnhapim o imóvel que 
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 • do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 940/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lnhapim o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de lnhapim 

o imóvel de propriedade do Estado, situado naquele municlpio, constituldo 
por um terreno com área de 432, 70m2 (quatrocentos e trinta e dois metros 

~------------------------------_J 
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quadrados e setenta decímetros quadrados), matriculado sob o n° 11.920, 
a fls. 119 do livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
lnhapim. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de 
um centro odontológico municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator - João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.414/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.414/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santos Dumont, 
sob a forma de doação, o imóvel que menciona, 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° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Com esse objetivo, estamos propondo sejam suprimidas do art. 1° as 
referências às confrontações do terreno de que trata o projeto, uma vez que a 
descrição do imóvel já consta na escritura pública de doação, cujos dados de 
identificação, extraídos de cópias autenticadas anexadas ao processo, são 
transcritos na proposição. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.414/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santos Dumont 

o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

Santos Dumont, sob a forma de doação, o imóvel suburbano com 10.000m2 

(dez mil metros quadrados) de área, situado no Bairro Boa Vista, na cidade 
de Santos Dumont, havido por doação, conforme escritura pública registrada 
sob o n° 2.030, a fls. 289 do livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Santos Dumont. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
assentamento de famílias carentes. 

Art. 2°- Esta lei entra vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente -Eduardo Brandão, relator- João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.415/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.415/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao Município de 
Caxambu, foi aprovado nos tu mos 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 • do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.415/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caxambu o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de 

Caxambu terreno urbano com área de 183,90m2 (cento e oitenta e três 
virgula noventa metros quadrados), integrante do imóvel que abriga a Escola 
Estadual Domingos Gonçalves de Mello - Mingote -, quem tem a seguinte 
descrição: a partir do ponto 1, implantado no alinhamento da Rua José 
Juvêncio Sacramento, segue-se, rumo NE, na extensão de 16,80m 
(dezesseis vírgula oitenta metros), até o ponto 2; deste, segue-se, pelo 
mesmo alinhamento e com o mesmo rumo, na extensão de 20, 10m (vinte 
virgula dez metros) até o ponto 3; deste, segue-se, rumo NO, na extensão de 
43,90m (quarenta e três virgula noventa metros), até o ponto 4; deste, segue-
se, rumo NE, na extensão de 9, 75m (nove vírgula setenta e cinco metros) 
pelo muro da divisa da escola, até o ponto 1. 

§ 1°- O terreno descrito no "caput" deste artigo destina-se ao alargamento 
da Rua José Juvêncio Sacramento, no Município de Caxambu. 

§ 2° - O Municipio de Caxambu arcará com as despesas da construção do 
novo muro divisório da Escola Estadual Domingos Gonçalves de Mello -
Mingote. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001 . 
Amilcar Martins, Presidente- Eduardo Brandão, relator- João Paulo . 

COMUNICAÇ0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 



- O Sr. Presidente despachou, em 23/8/2001, as seguintes 
comunicações: 
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Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Antônio 
Basileu de Araújo, ocorrido em 20/8/2001, em ltamarandiba. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Bené Guedes, notificando o falecimento da Sra. Deyse 
Junqueira Puliti, ocorrido em 21/8/2001, em São Gonçalo do Sapucaf. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2001 

TRATMITAÇÃO DE PROPOSIÇÚES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.409/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em tela pretende 
declarar de utilidade pública a Fundação lnimá de Paula, com sede no 
Municfpio de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A Fundação lnimá de Paula é uma entidade de direito privado e sem fins 

lucrativos, cuja finalidade é criar e manter espaço fisico destinado á reunião 
de documentos escritos, fotografias, filmes e objetos pertencentes ao artista, 
difundir sua obra por meio da promoção e do desenvolvimento de eventos 
culturais, trabalhos, estudos e pesquisas sobre o acervo, a vida, o 
pensamento e o seu processo criativo, bem como promover intercâmbio com 
universidades, museus e outras entidades culturais, nacionais e estrangeiras, 
com elas realizando eventos conjuntos, podendo, até mesmo, efetivar a 
cessão temporária de obras do acervo e firmar convênios. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.409/2001 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2001. 
José Henrique, relator . 

~----------------------------------~ 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução dos Hinos Nacionais Italiano e Brasileiro -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado lvair Nogueira - Palavras 
do Deputado Agostinho Palrús - Palavras do Sr. Gianni Coda - Exibição de 
vídeo - Entrega de placa - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio -Alberto Pinto Coelho -Wanderley A vila - Agostinho Patrús -

Ambrósio Pinto -Antônio Andrade - Antônio Genaro - Elbe Brandão - Geraldo 
Rezende - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- As 14h15min, 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 Agostinho Patrús, 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. Senador Arlindo Porto; Gianni Coda, Diretor -Superintendente da 
Fiai Automóveis S.A. para a América Latina; Deputado Agostinho Patrús, ex-
Presidente desta Casa; Lycio Cadar, Presidente do Corpo Consular e Cônsul 
da Síria; a Exma. Sra. Leia Nogueira, Presidente da FUNARBE e 
representante do Prefeito de Selim, Sr. Carlaile Pedrosa; a Ten. Simone 
Márcia, representante do Comandante do Centro de Instrução e Adaptação 
da Aeronáutica - CIAAR -; e o Exmo. Sr. Deputado lvair Nogueira, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Fiat 

Automóveis S.A. pelos 25 anos de implantação de sua fábrica em Selim. 
Execução dos Hinos Nacionais Italiano e Brasileiro 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a 
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execução do Hino Nacional Italiano e, logo a seguir, do Hino Nacional 
Brasileiro. 

- Procede-se à execução dos hinos. 
Palavras do Sr. Presidente 
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Exmo. Sr. Senador Arlindo Porto, Exmo. Sr. Diretor-superintendente da 
Fiat Automóveis S.A. para América Latina, Gianni Ceda; Exmo. Sr. Deputado 
Agostinho Patrús, ex-Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Presidente do Corpo 
Consular e Cônsul da Síria, Lycio Cadar; Exma. Sra. Leia Nogueira, 
Presidente da FUNARBE e representante do Prefeito de Betim, Carlaile 
Pedrosa; Exma. Sra. Ten. Simone Márcia, representante do Comandante do 
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR -; e Exmo. Sr. 
Deputado lvair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta 
solenidade, Srs. Deputados e demais convidados, a formação cristã que 
recebemos nos leva a acreditar que nada acontece por acaso e tudo é obra 
da providência. Nesta comemoração dos 25 anos da Fia! Automóveis em 
nosso Estado, podemos ver que, mais que o investimento econômico, a vinda 
da empresa para Betim representou, não por acaso, o estreitamento dos 
vinculas entre dois povos com grandes afinidades: o mineiro e o piemontês. 
E, quando afirmamos isso, não estamos sendo regionalistas, até porque a 
amizade e o diálogo entre as duas nações - Brasil e Itália - vinham de muito 
antes. 

Minas Gerais é o berço da nacionalidade brasileira. Daqui partiram os 
movimentos que iriam consolidar o Brasil como nação independente. De 
Tiradentes a Juscelino Kubitschek, passando por outras personalidades do 
Império e da República, Minas sempre foi celeiro dos homens que 
construíram o Pais. Por sua vez, no Piemonte se fortaleceu o movimento pela 
unificação italiana. E de Vitor Emanuel e Cavou r até Giovanni Agnelli, a terra 
piemontesa tem honrado a Itália com grandes estadistas e grandes 
empreendedores. 

De outra parte, o caráter do mineiro e o do piemontês se assemelham. O 
mineiro seria o piemontês brasileiro, enquanto o piemontês seria o mineiro da 
Itália. Ambos são montanheses, avessos à exibição gratuita, mas zelosos da 
discrição, do trabalho honrado e de seus principias religiosos. Talvez isso 
explique, também, por que o trabalho da Ordem Salesiana - fundada por 
outro piemontês ilustre, São João Bosco - tenha encontrado entre nós 
extraordinária aceitação, tornando-se simbolo de excelência no campo do 
ensino. 

Pois foi sob o pressuposto histórico favorável que a FIAT aqui chegou, um 
quarto de século atrás. Um Acordo de Comunhão de Interesses, em boa hora 
celebrado entre a direção da empresa e o Governo mineiro, viabilizou a 
realidade de hoje. Esta solenidade, portanto, representa o reconhecimento do 
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Vamos deixar aos oradores que virão a seguir - entre eles, o nobre colega 
Deputado lvair Nogueira, titular da iniciativa que deu origem a esta reunião -
a incumbência de discorrer sobre os atos, fatos, estatísticas e dimensões que 
caracterizam a presença da FIAT em solo brasileiro. Gostaríamos, tão-
somente, de tecer considerações sobre aspectos do desempenho de nossa 
homenageada, os quais merecem nossa atenção especial. 

Não faz muito, a FIAT foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no 
Brasil. Nela, a valorização das pessoas se traduz em programas para motivar 
os funcionários e incentivar sua criatividade. Ora, isso tem significação 
especial no momento presente, quando o Brasil - em que pesem aos 
embates e problemas - desenvolve intenso trabalho para construir a 
cidadania e dignificar o cidadão. 

A ousadia empresarial é outro aspecto que nos parece digno de nota, no 
que diz respeito ao perfil de nossa homenageada. Ela ousou ao abastecer o 
mercado brasileiro com produtos de alta tecnologia. Da mesma forma, ousou 
ao exportar esses produtos para os cinco continentes. Muito antes de se falar 
em globalização, a FIAT já assimilava o processo em benefício de nosso 
País. 

"Melhor Empresa do Setor Automotivo" é outro titulo que a Empresa vem 
colecionando há alguns anos. Inovação, qualidade, assistência ao 
consumidor, além de custos e preços atraentes, eis os fatores que lhe 
garantiram a distinção. E seria injusto não atestar que o sucesso em muito se 
deve aos homens que trabalham com nossa homenageada, dos dirigentes 
aos operários. É por isso que - na pessoa do Dr. Gianni Ceda, 
Superintendente da Empresa - louvamos o talento e o esforço do trabalhador 
FIAT. 

São esses alguns pontos que bastam para justificar a realização do evento 
de hoje. Assim, apresentamos à Fiat Automóveis a homenagem calorosa que 
lhe faz a Assembléia Legislativa do Estado, em nome do povo mineiro. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado lvair Nogueira 
Exmo. Sr. Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa; meu amigo 

Senador Arlindo Porto, Gianni Cada, Deputado Agostinho Patrús; Lycio 
Cadar; Leia Nogueira, representando o Prefeito, Sr. Carlaile Pedrosa, que 
está na cidade de Pará de Minas assinando convênios com o Ministro da 
Educação; Tenente Simone Márcia; meus colegas Deputados, 
representantes da imprensa, funcionários da Fiat Automóveis, senhoras e 
senhores, eu era ainda bem jovem, estava concluindo meu curso de 
engenharia, quando foi iniciado o processo de instalação da fábrica da Fiat 
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Automóveis em Betim. Como morador da cidade e como corretor de 
imóveis, atividade que desenvolvia naquela época, pude testemunhar como a 
valorização imobiliária acentuada foi o primeiro grande sinal das mudanças 
que a chegada da empresa provocava no município. Os operários ainda 
trabalhavam na montagem dos galpões e o mercado imobiliário de Betim deu 
um salto magnlfico, tão grande era a expectativa de desenvolvimento da 
região gerada pelo simples anúncio da implantação da fábrica de automóveis 
na região. 

E, à medida que a fábrica ia sendo erguida, aumentava a procura por 
imóveis, crescia o movimento no comércio, e o cotidiano da então pacata e 
interiorana Betim se transformava. Vejam que estou falando de um momento 
em que a fábrica ainda não estava produzindo. A festa da cumeeira, da qual 
o meu amigo Tobias lsaac guarda forte lembrança, ainda nem havia sido 
planejada, e Betim já sentia os efeitos da implantação da sua fábrica de 
automóveis. Quando a linha de montagem colocou no mercado o Fiat 147 
estava definitivamente decretada nova era na indústria automobilfstica 
nacional, partindo de Betim, ai uma cidade já transformada, o modelo 
inovador e empreendedor que faz da Fiat Automóveis essa potência mundial 
e um grande orgulho não só para sua cidade, mas para Minas Gerais e para 
o Brasil. 

Hoje, passados 25 anos da implantação da fábrica, é dispensável falar da 
nova realidade de Betim. Mas nunca é demais repetir - e eu não me canso de 
dizer isto: Betim deve seu crescimento e a mudança do seu perfil social ao 
grande "boom" instalado com a fábrica de automóveis. Mas é preciso 
registrar que a cidade já fazia parte do colar metropolitano e, a exemplo de 
outras da Grande BH, não havia como fugir do destino. A cidade certamente 
iria experimentar uma explosão populacional e um crescimento até certo 
ponto desordenado. Aconteceu isso com outros municípios, que hoje sofrem 
para combater suas desigualdades. Mas Betim teve o privilégio de abrigar a 
FIAT, que gerou receita e tornou a cidade um dos maiores e mais 
desenvolvidos pólos industriais do Brasil. Não que o nosso Prefeito Carlaile 
Pedrosa tenha hoje facilidade para administrar a cidade e atender aos mais 
variados problemas da população. Betim não é uma ilha neste Pais ainda 
marcado pelas desigualdades. O município tem hoje os mesmos problemas 
originados pelo crescimento não planejado, mas não teria a receita 
necessária para reduzir os problemas de sua gente não fossem as empresas 
que abriga. O município deve essa condição à Fia! Automóveis, que, além de 
gerar receitas e liderar o parque industrial, é parceria da Prefeitura em vários 
projetos e já fincou seu espírito solidário, por exemplo, na restauração do 
velho casarão onde hoje funciona a Casa da Cultura de Betim ou na 
presença sempre marcante na Feira da Paz, evento de lazer e de caráter 
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social que a Prefeitura organiza anualmente. Isso, sem falar na 
participação na Via Expressa, que liga a CEASA à USIFAST, com a 
antecipação de receita de ICMS, que proporcionou o adiantamento daquela 
obra tão importante e que, hoje, é mais uma alternativa para os mineiros 
chegarem e saírem de Belo Horizonte. 

Não é à toa, caro Presidente Antônio Júlio, não é à toa, nobres colegas 
Deputados e demais autoridades aqui presentes, não é à toa que as 
principais lideranças de Betim, a começar pelo Prefeito Carlaile Pedrosa e 
sua equipe de governo, estão aqui nesta Casa para trazer o seu abraço de 
reconhecimento pela importância que a Fiai Automóveis tem para a cidade. 
Há quem diga que a história de Betim divide-se entre antes e depois da Fiat 
Automóveis. E eu diria mais: a história de Minas é outra a partir da Fiat 
Automóveis. Por isso, engenheiro Gianni Coda, demais Diretores e 
funcionários da empresa, nossa iniciativa de solicitar esta sessão especial em 
homenagem aos 25 anos da FIAT foi no sentido de fazer com que o Poder 
Legislativo de Minas Gerais demonstrasse, como está demonstrando nesta 
tarde, o reconhecimento que o povo mineiro tem pela sua grande fábrica de 
automóveis. 

A importância da FIAT, senhoras e senhores, ultrapassa os limites de 
Betim, projeta o Estado de Minas e ganha contorno mundial quando 
analisamos os números atuais da empresa. Nos mais de 2.000.000m2 de 
área onde está instalada a fábrica de 600.000m2

, não se produzem apenas 
1.800 carros por dia. A FIAT contribui diariamente para a riqueza do Brasil 
quando emprega, entre funcionários diretos e terceirizados, mais de 20 mil 
pessoas. A FIAT, que começou em Betim, hoje está em Sete Lagoas e 
passeia pelo mundo com os mais variados e modernos modelos, veículos de 
alta tecnologia e responsáveis por uma profunda e permanente 
transformação da indústria automobilística brasileira. 

É inegável, engenheiro Gianni Coda, que não foi só a indústria 
automobilfstica brasileira que ganhou impulso a partir da FIAT. O estilo 
empreendedor da empresa serve de exemplo para os investidores de todo o 
mundo, em qualquer setor, porque a trajetória vitoriosa da FIAT comprova 
que a virtude de quem produz vai muito além da simples oferta de um 
produto competitivo. A capacidade de inserção de uma empresa no meio em 
que ela atua é fundamental para o processo de geração de riquezas, e nesse 
particular a Fiai Automóveis também serve como modelo. O compromisso 
social é um fator que distingue a FIAT entre as demais e faz com que Minas 
Gerais tenha sempre orgulho da sua montadora de automóveis. 

Portanto, Sr. Presidente Antônio Júlio, nobres colegas Deputados, acredito 
que esta Casa cumpre, mais uma vez, o seu dever de refletir o pensamento 
do povo de Minas Gerais. Ao abraçar a FIAT pelos seus 25 anos de 
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atividades no Brasil, estamos não só reconhecendo a importancia da 
empresa para o cenário econômico e social do Estado. Estamos, sim, com 
este ato, realçando o orgulho que nós, mineiros, temos pelos carros e pela 
tecnologia que exportamos para o mundo. Até porque, em 25 anos da sua 
trajetória no Brasil, a FIAT está realmente mudando conceitos e, ao mesmo 
tempo, absorvendo o mais puro dos sentimentos da mineiridade, que é saber 
fazer amigos. Parabéns, FIAT! Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Agostinho Patrús 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio; prezado amigo, honra da polftica 

de Minas, que tanto serve ao nosso Estado e ao nosso Pais no Senado 
Federal, Senador Arlindo Porto; prezado amigo Eng. Gianni Coda; 
empresário Lycio Cadar, Leia Nogueira, Ten. Simone Márcia, prezado colega 
Deputado lvair Nogueira, a quem cumprimento já de inicio pela brilhante 
iniciativa da realização desta reunião, a minha presença nesta tribuna, se é, 
por um lado, devido à gentileza do Presidente Antônio Júlio e do Deputado 
lvair Nogueira, ao me convidarem para a Mesa como ex-Presidente desta 
Casa e me concederem a palavra, por outro lado também é a forma de 
mostrar o carinho especial que nós, mineiros, temos pela FIA T. No final do 
século XIX, aqui aportaram os primeiros italianos, e, mesmo no inicio do 
século passado, vinham para este Pais enfrentando todas as dificuldades dos 
mares revoltos da Itália; vinham para uma terra desconhecida, mas trazendo 
a sua cultura milenar e disseminando neste País a vocação trabalhadora do 
povo italiano. Tivemos, durante o século passado, a presença dos italianos 
nesta terra brasileira, a semear a sua cultura, seu trabalho e dinamismo. 

Se me permitem a comparação, assim como a história brasileira divide-se 
em dois tempos, antes e depois de Juscelino Kubitschek, através de cujas 
mãos o Brasil começou a se industrializar, a história de Minas divide-se em 
antes e depois da FIA T. A empresa implantou-se, inicialmente, com a 
parceria do Governo e, posteriormente, tornou-se autônoma, trazendo um 
novo patamar para o Estado. 

Presto minha homenagem àqueles italianos primeiros, que enfrentaram 
tudo, inclusive o desconhecimento, vindo para nosso Pais e, também, 
àqueles que, ao longo desses 25 anos, como simples funcionários ou 
importantes superintendentes, deram sua contribuição para que a FIAT 
chegasse ao patamar atual. 

Os senhores e as senhoras verificam que estou a quebrar o protocolo, 
falando de improviso, sem um discurso escrito, pelo que já me desculpo. Fui 
convidado a dizer essas palavras por meu colega, Deputado lvair Nogueira, 
que considera o Brasil grande, mas Betim maior ainda, pois a FIAT está em 
seu coração, desde os primeiros momentos de sua implantação, servindo 
como modelo à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional, que o 
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trouxeram a esta Casa, onde, com tanta seriedade, defende os interesses 
de Minas e, especialmente, os da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A FIAT deve muito a todos que, desde os primeiros momentos, trouxeram 
desenvolvimento à empresa, essa planta de máquina tão importante que, na 
Itália, ao conversarmos com um motorista de táxi e dissemos-lhe que éramos 
mineiros, de um Estado onde havia uma planta de máquina FIAT, fomos 
tratados de forma muito mais carinhosa. 

Rendo minha homenagem a todos, mas não poderia deixar de ressaltar a 
importância do engenheiro Gianni Ceda, que, desde que assumiu a 
Superintendência da Fiai Automóveis deu à empresa uma estatura que a 
levou à liderança nacional na venda de automóveis. Quanto orgulho para 
nós, mineiros, engenheiro Ceda, traz o trabalho que tem feito nessa casa, 
tomando-a a melhor empresa para se trabalhar no País, devido ao melhor 
relacionamento entre os funcionários. 

A FIAT dá um salto no automobilismo mundial, pelas mãos do engenheiro 
Ceda e seus auxiliares, com o motor Fire. 

No ano passado, a FIAT começou a mostrar ao mundo nova dimensão, por 
meio do motor Fire. 

Engenheiro Ceda, Minas será sempre grata á FIA T, pelo divisor de águas 
que representou. A todos os italianos, que, na pessoa do senhor, personifico, 
digo "gracie mille". Isso é o que os mineiros dizem. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, por solicitação da Deputada Elbe 
Brandão, salienta ao Dr. Gianni Ceda o compromisso da FIAT com o meio 
ambiente, ajudando na implantação do Parque Nacional de Peruaçu, no 
Norte de Minas, no Município de ltacarambi, em Januária. 

Palavras do Sr. Gianni Ceda 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, Senador Arlindo Porto, Deputado 

Agostinho Patrús, Cônsul Lycio Cadar, Sra. Leia Nogueira, Ten. Simone 
Márcia, Deputado lvair Nogueira, demais Deputados, autoridades presentes, 
senhoras e senhores, boa tarde. 

Primeiramente, agradeço a homenagem desta Casa neste momento tão 
feliz e de grande orgulho para nós, em que a FIAT completa 25 anos de 
Brasil. 

Em 1976, uma empresa italiana colocou seus olhos na pequena Selim e 
vislumbrou um futuro promissor. Para chegar até aqui, foi necessário 
competência, paixão e, principalmente, confiança no Brasil. 

A história da FIAT é marcada pela inovação e, sobretudo, pela capacidade 
de superar desafios. Por isso, a FIA T assumiu uma posição de destaque no 
mercado brasileiro. Nossa produção atingiu a marca de quase 7 milhões de 
unidades nesses 25 anos de produção no País. 

Temos o orgulho de fechar o semestre na liderança do mercado e de ser a 
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montadora que mais cresceu no Pais, mesmo sendo a mais jovem entre 
as grandes montadoras. Os carros que produzimos em Betim estão 
presentes em vários pafses dos cinco continentes. Aliás, somos a segunda 
maior operação da FIAT no mundo e uma das maiores montadoras da 
América do Sul, onde possuimos mais de 20% de participação em todo o 
mercado. Toda essa história de sucesso é também o resultado de forte 
parceria entre a FIAT e Minas Gerais. Nosso crescimento consolidou o 
Estado como o segundo maior pólo da indústria automobilistica do Brasil. 
Tudo isso, após 25 anos da implantação de um projeto arrojado e inovador. 

Temos investido R$400.000.000,00 ao ano, para estarmos sempre à frente, 
oferecendo os melhores produtos, tanto em estilo, quanto em tecnologia. 
Procuramos crescer em base sólida, tendo como premissa um forte e 
saudável relacionamento com todos os nossos parceiros, clientes, 
concessionários, fornecedores, funcionários e, claro, a comunidade. 

Ao longo desses 25 anos, a FIAT vem desenvolvendo os produtos que 
associam melhor o "design" com os últimos avanços tecnológicos. 

Somos a montadora que mais lança produtos no mercado brasileiro. Foram 
14 lançamentos apenas nestes últimos dois anos. De setembro de 2000 até 
hoje, fomos a única montadora que fez grandes inovações em toda a sua 
gama de produtos: do Mille ao Ducato, em Sete Lagoas. 

E a FIAT não pára. É por isso que vamos investir mais 
US$1.000.000.000,00 nos próximos quatro anos. Isso inclui o lançamento do 
Dobló, que faremos até o final do ano, o que nos permitirá competir num 
segmento que cresce a cada dia no Brasil. 

Também com concessionários e fornecedores, nossos grandes parceiros, a 
FIAT tem construido um forte relacionamento ao longo destes 25 anos. Em 
relação aos concessionários, hoje a FIAT tem a melhor rede do Brasil. 
Quanto aos fornecedores, vale destacar que 70% das nossas compras estão 
concentradas em Minas Gerais. E aqui já foram gerados mais de 50 mil 
empregos. Só dentro da fábrica da FIAT, temos mais de 20 mil pessoas 
trabalhando para que o nosso produto seja cada vez melhor. 

Os funcionários são outro ponto que faz a FIAT ser diferente no mercado . 
Temos como principio a valorização e o respeito às pessoas. 
Potencializamos as potências individuais e fazemos do capital intelectual da 
empresa um dos pontos fortes. O "know-how", a criatividade, o nível de 
satisfação e motivação dos nossos empregados se refletem diretamente na 
qualidade dos produtos e serviços e também na velocidade com que 
conseguimos inovar . 

Orgulhamo-nos de ter sido eleitos a melhor empresa para se trabalhar no 
Brasil, o que demonstra que estamos no caminho certo quando colocamos o 
homem no centro das atenções. 
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Em relação ao meio ambiente, fomos a primeira montadora de 

automóveis da América Latina a obter a certificação ISO 14.000. De 1990 a 
2000, investimos US$80.000.000,00 no nosso sistema de gestão ambiental. 

No relacionamento com a comunidade, investimos na educação, por 
acreditarmos ser a principal alavanca do desenvolvimento de um pais. Por 
isso, aplicamos US$20.000.000,00 na formação do cidadão do futuro, através 
do programa FIAT para os Jovens, que já beneficia um terço da população 
estudantil brasileira. 

Como podem constatar, a FIAT tem tudo para enfrentar os desafios do 
futuro. Temos parceiros excelentes, colaboradores motivados, produtos e 
serviços competitivos. E é isso que vai assegurar a continuidade da nossa 
estratégia de inovação e crescimento. O nosso foco está sempre no cliente, e 
não poderia ser diferente. 

Cada modelo que ganha a marca FIAT tem de responder aos sonhos de 
consumidor. Esse é o nosso desafio! É isso que consolidou o sucesso da Fiat 
Automóveis nestes 25 anos aqui em Minas Gerais e no Brasil. Obrigado a 
todos. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente - Neste momento será exibido um vldeo comemorativo 

dos 25 anos de implantação da Fiat Automóveis S.A. e de sua fábrica em 
Betim. 

- Procede-se à exibição do vídeo. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Gianni 
Cada placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A 
homenagem do Poder Legislativo Estadual à Fiat Automóveis S.A. pelos seus 
25 anos de atuação em Minas Gerais, contribuindo, com o seu pioneirismo no 
mercado automobilístico brasileiro, para a implantação de novos conceitos 
industriais e de recursos humanos no Estado e no Brasil. Belo Horizonte, 24 
de agosto de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta o seu agradecimento às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de terça-feira, dia 28, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de 
28/8/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSnTUIÇÃO E 
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JUSTIÇA 

As dez horas e dez minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e 
Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Enmano Batista, por indicação 
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
a seguir citados: Projetos de Lei n•s 1.654, 1.663, 1.668 e 1.669/2001 
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.658, 1.662, 1.665 e 1.673/2001 
(relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.652, 1.653, 1.657 e 1.673/2001 
(relator: Deputado Enmano Batista); 1.659, 1.660, 1.666, 1.667 e 1.670/2001 
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.656, 1.661, 1.664 e 1.671/2001 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto). A seguir, passa-se á fase de discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. O Presidente dá prosseguimento à discussão do parecer 
mediante o qual o relator, Deputado Sávio Souza Cruz, conclui pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.528/2001. Fazem uso da palavra 
os Deputados Hely Tarqüínio e Sávio Souza Cruz. Encerrada a discussão e 
colocado em votação o parecer, é este rejeitado. Nos tenmos do art. 138, §· 
3°, do Regimento Interno, o Presidente designa como novo relator o 
Deputado Agostinho Silveira, que solicita o prazo regimental para dar fonma 
ao que foi decidido pela Comissão. Submetidos a discussão e votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n•s 1.573/2001 com a Emenda 
n• 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu) e 1.570/2001 na fonma do 
Substitutivo n• 1 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Da mesma forma, são 
aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e 
antijuridicidade dos Projetos de Lei n•s 1.593 e 1.600/2001 (relator: Deputado 
Márcio Kangussu) e 1.607/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Aos 
relatores, Deputados Sávio Souza Cruz e Agostinho Silveira, é concedido o 
prazo regimental para apresentação de pareceres sobre os Projetos de Lei 
n•s 1.583 e 1.611/2001, respectivamente. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados, cada um 
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade 
dos Projetos de Lei n•s 1.560 e 1.627/2001 (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto) e 1.643/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu). Nos termos do 
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art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos 
Projetos de Lei n•s 1.593, 1.600 e 1.607/2001 ao Plenário, para inclusão dos 
pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista - Agostinho Silveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N• 67 
Comissão Especial 

Relatório 
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIl, c/c o art. 70, 

inciso 11, da Constituição do Estado, o Governador do Estado opôs veto 
parcial á Proposição de Lei Complementar n• 67, que altera dispositivos da 
Lei Complementar n• 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do 
Ministério Público do Estado e dá outras providências. 

Atendendo ao disposto no "caput" do art. 222 do Regimento Interno, foi 
constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O veto incidente sobre o inciso XIV do art. 67, inciso 11 do art. 119, arts. 127 

e 147 foi motivado por razões de ordem constitucional e de interesse público 
nos temos da mensagem governamental. 

O inciso XIV do art. 67 tem por objetivo autorizar o Ministério Público a 
consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de 
relevância pública e foi vetado por contrariar os incisos X e XII do art. 5° da 
Constituição Federal, que dispõem sobre os direitos invioláveis das pessoas. 

Todavia, não vislumbramos afronta ao dispositivo constitucional. A própria 
Lei Complementar Federal n• 75, de 20/5/93, que dispõe sobre a 
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União assim 
dispõe: . 

"Art. a• -Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 
poderá, nos procedimentos de sua competência: 

VIII -ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público 
ou relativo a serviço de relevância pública". 

Por oportuno, impõe-se ressaltar a Lei Federal n• 8.625, de 12/2/93, que 
institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas 
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gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras 
providências, cujo art. 80 estabelece: 

"Art. 80 Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estado, 
subsidiariamente, as normas da Lei Organica do Ministério Público da União". 

Com efeito, não está em questão a privacidade das pessoas, pois essa é 
uma garantia constitucional, mas o fato de as requisições do Ministério 
Público terem fulcro constitucional, notadamente no art. 129 da Constttuição 
da República, que estabelece, entre as funções institucionais do Ministério 
Público, "expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instrui-los, na 
forma da lei complementar respectiva". Somos, portanto, pela rejeição do 
veto ao inciso XIV do art. 67. 

No tocante ao inciso 11 do art. 119, que dispõe sobre o auxílio-moradia, 
somos contrários ao veto oposto, visando a manter o mesmo tratamento 
dispensado aos magistrados pela Lei Organica da Magistratura, 
recentemente aprovada nesta Casa. Opinamos, pois, pela rejeição do veto ao 
inciso li do art. 119. 

Quanto ao art. 127, que dispõe sobre a concessão de férias-prêmio após 
cinco anos de exerclcio no serviço público, corroboramos as razões do veto 
pois faltou a expressão contida no inciso 11 do art. 31 da Constituição 
Estadual, qual seja "do Estado de Minas Gerais". 

De todo modo, a nova regra para a concessão das férias-prêmio está 
estabelecida na Carta mineira, a qual deve ser observada. Somos, portanto, 
pela manutenção do veto. 

Finalmente, o art. 147 tem por finalidade assegurar pensão mensal devida 
ao cônjuge ou companheiro por união estável de membro do Ministério 
Público, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, menores ou incapazes, a 
ser paga pela tesouraria do Ministério Público encarregada do pagamento, 
com direito a compensação financeira desse pagamento junto ao órgão 
previdenciário do Estado. Pelas mesmas razões que nos levaram a rejeitar o 
veto ao inciso 11 do art. 119, manifestamo-nos contrários ao veto em apreço, a 
fim de mantermos coerência no tratamento dispensado aos magistrados pela 
Lei de Organização Judiciária. Somos, portanto, pela sua rejeição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 127 e pela 

rejeição dos vetos ao inciso XIV do art. 67, ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 
147 da Proposição de Lei Complementar n• 67. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001 . 
João Leite, Presidente - Durval Ângelo, relator - Ambrósio Pinto. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.819 

Comissão Especial 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n• 1 07/2001, o Governador do Estado apresentou 
Veto Total à Proposição de Lei n• 14.819, originada do Projeto de Lei n• 
531/99, que autoriza o Poder Executivo a conceder às cooperativas o 
parcelamento, em até cem parcelas mensais, do crédito formalizado até 
31/12/2000, com anistia das multas de mora e de revalidação, das multas 
isoladas e dos juros moratórios incidentes sobre o referido crédito tributário. 

Constituida Comissão Especial para apreciar o veto, cabe-nos sobre ele 
emitir parecer. 

Fundamentação 
A proposição objeto do veto total originou-se do Projeto de Lei n• 531/99, 

que alterou o art. 4" da Lei n• 12.989, de 30/7/98, e dispositivos da Lei n• 
6.763, de 1975, ampliando beneficios fiscais concedidos às cooperativas, tais 
como parcelamento do crédito tributário formalizado até 31/12/2000, em até 
1 00 parcelas mensais, com anistia de multas de mora, de revalidação e 
isoladas e dos juros moratórios incidentes sobre o referido crédito tributário. 

Nas razões do veto, o Governador invoca o principio constitucional da 
isonomia esculpido no art. s• da Constituição da República, apontando que a 
proposição de lei institui beneficio fiscal apenas para as cooperativas, em 
detrimento dos demais contribuintes, além de não possuir o caráter geral a 
que se refere o art. 181 do Código Tributário Nacional. 

Todavia, o próprio principio da isonomia impõe considerar desigualmente o 
desigual, na medida de sua desigualdade, e o próprio art. 187, incisos I e VI, 
da Constituição Federal, bem como o art. 247, incisos I e V, da Constituição 
do Estado, estabelecem os instrumentos crediticios e fiscais e o 
cooperativismo como objetivos do Estado para fomentar a produção 
agropecuária. 

Importa observar que a proposição em tela atende ao disposto no art. 155, 
§ 2", inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, bem como na Lei 
Complementar n• 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § a•, do ADCT-CF, 
uma vez que foi celebrado convênio interestadual no âmbito do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, com adesão unânime dos 
Estados e do Distrito Federal, qual seja o Convênio ICMS n• 72, de 6/7/2001, 
que estabelece parcelamento do crédito tributário em até 120 meses. A 
proposição permite o parcelamento em até 100 meses, estando , assim, 
dentro dos limites estabelecidos pelo referido convênio. 

Não há óbice ao art. 14 da Lei Complementar n• 101, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que entrou em vigor em 4/5/2000, enquanto o 
crédito tributário das cooperativas objeto do parcelamento na forma 
estabelecida na proposição de lei em tela será exclusivamente aquele 
formalizado até 31/7/99, ou seja, em período anterior à vigência da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, que não pode retroagir para alcançar benefício 
fiscal pretérito. 

São essas as razões que nos levam a recomendar a rejeição do veto à 
proposição de lei . 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Veto Total à 

Proposição de Lei n• 14.819. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Jorge Eduardo 

- Pastor George. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.835 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n• 108/2001, o Governador do Estado apresentou 
veto total à Proposição de Lei n• 14.835, originada do Projeto de Lei n• 
1.208/2000, que acrescenta dispositivos ao art. 12 da Lei n• 6. 763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras 
providências. 

Constituída Comissão Especial, cabe a este relator emitir parecer sobre a 
matéria. 

Fundamentação 
A proposição de lei vetada pelo Governador acrescentou hipótese de 

redução de carga tributária do ICMS entre aquelas elencadas no art. 12 da 
Lei n• 6. 763, de 1975, visando contemplar com ali quota zero a operação 
interna com energia elétrica destinada a atividades rurais da Área Mineira da 
SUDENE, desde que o consumo seja igual ou inferior a 100kWh mensais, e 
redução da carga tributária de 18% para 12% na hipótese de consumo 
superior a 1 OOkWh mensais. 

Apesar da relevãncia das razões do veto, a proposição deve ser acolhida, 
sobretudo em razão do seu caráter autorizativo, e caberá ao Poder Executivo 
definir a forma, o prazo e as condições em que será reduzida a carga 
tributária do ICMS, na forma prevista na proposição. 

Ademais, a proposição vetada cumpre a exigência de recomposição da 
perda de receita tributária prevista no art. 14 da Lei Complementar n• 101, de 
4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre o 
aumento da carga tributária em operações com armas e munições, até o 
limite suficiente para recompor a perda de receita ocasionada com a redução 
da carga tributária nas operações com energia elétrica destinada a atividades 
rurais na Área Mineira da SUDENE. 

Assim, não prosperam as razões do veto, que afirmam que a forma de 
compensação da perda tributária seria insuficiente, mesmo porque a alíquota 
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zero abrangerá apenas o consumo de 1 OOkWh mensais, em determinado 
setor do consumo, qual seja o consumidor que for produtor rural e que estiver 
localizado na área mineira da SUDENE. O consumo acima de 100kWh 
mensais será tributado com alíquota de 12%. 

Tratando-se, como já foi dito, de lei autorizativa e tendo em vista que a 
proposição já contém medida efetiva para recomposição da perda de receita 
tributária, caberá ao Executivo, ao regulamentar a lei e implementar o 
benefício fiscal, para fins de cumprimento integral do disposto no art. 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, adotar as seguintes medidas: 

a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exerclcio em que se 
iniciar a vigência do benefício fiscal e nos dois exerclcios financeiros 
subseqüentes, com atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

b) demonstraçao de que a renúncia de receita tributária foi considerada na 
estimativa de receita da Lei Orçamentária e de que nao afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Importa salientar, ainda, que a proposiçíío de lei em tela atende ao princípio 
constitucional da capacidade econômica do contribuinte, previsto no art. 145, 
§ 1°, da Constituição Federal, além de contribuir para eliminar as 
desigualdades regionais, ao incentivar as atividades rurais na Área Mineira 
da SUDENE, sobretudo no setor de eletrificaçao rural e irrigação, o que 
atende ao disposto no art. 187, inciso VIl, da Constituição Federal e no art. 
247, incisos I e VI, da Constituição do Estado. 

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

de Lei n• 14.835. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente - Joao Batista de Oliveira, relator - Jorge Eduardo 

- Pastor George. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.838 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuiçíío que lhe é conferida pelo art. 
90, VIII, ele o art. 70, 11, da Constituiçíío mineira, opôs veto parcial à 
Proposiçíío de Lei n• 14.838, que altera dispositivos da Lei n• 10.366, de 
28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
do Estado de Minas Gerais - I PSM. 

Por meio da Mensagem n• 209/2001, foram encaminhadas à apreciação 
desta Casa as razões do veto, cabendo a esta Comissao Especial emitir 
parecer sobre ele, nos termos do art. 111, I, "b", c/c o art. 222, do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Executivo opôs veto parcial à Proposição de Lei n• 

14.838, deixando de sancionar o§ 4° do art. 5° da Lei n• 10.366, de 28/12/90, 
com a redação que lhe dà o art. 2• da c~ada proposição. 

Transcrevemos, por oportuno, o inteiro teor do art. 2° da proposição de lei: 
"Art. 2°- O art. 5° da Lei n' 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 5° - Ao õrgão estadual encarregado de processar o pagamento de 

vencimentos de segurado compulsório compete descontar e recolher ao 
IPSM o valor da contribuição previdenciária prevista no § 2° do art. 4°, 
observado o disposto na Lei n• 13.404, de 15 de dezembro de 1999. 

§ 1 • - O segurado compulsório que, permanecendo na condição de militar 
estadual, tiver suspensos seus vencimentos ou proventos poderá optar por 
continuar a recolher contribuição previdenciária ao IPSM. 

§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, optando o segurado por 
permanecer vinculado ao IPSM, será sua a responsabilidade pelo 
recolhimento do total da contribuição previdenciária devida. 

§ 3° - O segurado que perder a condição de militar será automaticamente 
excluído do IPSM. 

§ 4° - Na hipótese de reintegração de militar exclufdo do serviço público, 
será recolhida a contribuição social relativa ao perfodo em que ficou afastado, 
contando-se esse tempo para todos os efeitos legais.'." <Grifou-se o 
dispositivo vetado.) 

O Chefe do Executivo, como justificação para a negativa de sanção ao § 4°, 
asseverou o seguinte: 

"É que tal parágrafo, incluldo no projeto de lei original por emenda do Poder 
Legislativo, acrescenta ao referido dispositivo a expressão 'computando-se 
esse tempo para todos os efeitos legais'. 

Ocorre que a norma acrescentada é de natureza estatutária e não 
previdencial, o que a torna, além de deslocada, em desacordo com o que 
estabelece a Constituição do Estado, segundo a qual essa matéria - estatuto 
dos militares- deve ser tratada em lei complementar (art. 65, § 2°, 111)." 

Concordamos com as razões alegadas pelo Chefe do Poder Executivo para 
excluir da sanção o citado dispositivo, haja vista que, realmente, o comando 
normativo contido na expressão "contando-se esse tempo para todos os 
efeitos legais" daquele parágrafo tem natureza estatutária. 

A proposição de lei aprovada nesta Casa, em sua versão original, dispunha 
exclusivamente sobre pensão por morte do segurado do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM. 

Durante a tramitação do projeto nesta Casa, em razão de emendas 
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apresentadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
ocorreram algumas alterações na versão original da proposição. Ocorre que 
uma dessas alterações, que é justamente a que originou o § 4° vetado, não 
se restringiu à área previdenciária, adentrando em matéria de cunho 
estatutário. 

É oportuno recordar que, em virtude do movimento reivindicatório ocorrido 
em junho de 1997, praças da Policia Militar foram excluídas da corporação. 
Posteriormente, por meio do art. 12 da Emenda à Constituição n° 39, de 
1999, essas praças foram incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros 
Militar, assegurando-se a contagem do tempo e a graduação anteriores ao 
afastamento. 

A expressão contida no final do § 4° vetado objetiva, desse modo, 
assegurar a contagem desse tempo de afastamento para todos os efeitos 
legais. Assim, esse período seria contado, também, para efeito de 
aposentadoria, de disponibilidade e de percepção de gratificações e 
vantagens decorrentes da graduação. 

Assim, é inegável que a expressão contida no final do § 4° vetado, ao 
garantir, para todos os efeitos legais, a contagem do período compreendido 
entre a exclusão e a reintegração desses militares, está assegurando a eles 
não somente direitos previdenciários, mas também direitos estatutários, de 
forma que deveria estar inserida em lei complementar, conforme determina o 
art. 65, § 2°, 111, da Carta mineira, e não em lei ordinária, como veio a ocorrer 
no caso vertente. 

Por derradeiro, cabe salientar que, de acordo com o disposto no § 4° do art. 
70 da Constituição Estadual, o veto parcial abrangerá texto integral de artigo, 
de parágrafo, de inciso ou de alínea. Assim, conquanto o óbice constitucional 
esteja contido em apenas parte do parágrafo vetado, o Governador, por 
expressa determinação da Carta mineira, está obrigado a opor veto ao texto 
integral do citado dispositivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto oposto ao § 4° 

do art. 5° da Lei n° 10.366, de 28/12190, constante no art. 2° da Proposição 
de Lei n° 14.838. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
João Leite, Presidente - Durval Ângelo, relator -Ambrósio Pinto. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.840 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 210/2001, o Governador do Estado encaminhou 
a esta Casa as razões pelas quais opôs veto parcial à Proposição de Lei n° 
14.840, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da 
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Educação e dá outras providências. 

Cabe a esta Comissão apreciar a matéria, em cumprimento do disposto no 
"caput" do art. 222 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto em exame incide sobre o art. 15 da proposição de lei 

supramencionada, originário de emenda parlamentar, o qual objetiva 
assegurar ao servidor designado para o exercício de função pública, nos 
contratos administrativos celebrados pelo Estado para esse fim, o direito de 
recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes ás férias anuais e 
ao décimo terceiro salário. 

Nos termos da mensagem governamental, esses contratos administrativos, 
pela própria natureza, são celebrados em caráter precário, por prazo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, e não caracterizam, portanto, vinculo empregatlcio que 
enseje a concessão de vantagens. 

Os contratos administrativos celebrados pela administração pública 
fundamentam-se nas disposições do art. 32 da Constituição da República, 
bem como no art. 22 da Carta mineira, que possibilitam ao poder público, em 
certas situações excepcionais, devidamente previstas em lei, contratar 
temporariamente os profissionais que lhe forem indispensáveis. 

No âmbito do Poder Executivo, esses contratos vêm sendo realizados em 
virtude da necessidade premente de dar solução a uma sttuação de risco 
com a qual aquele Poder se defronta, tendo em vista a carência de 
profissional qualificado em determinada área, objetivando, portanto, a 
garantia da continuidade do serviço. 

Todavia, a constante prorrogação desses contratos está descaracterizando 
a atividade temporária e dando ensejo á inobservância da exigência de 
concurso público. Assim sendo, existe a conveniência de se estender ao 
servidor designado para o exercício da função pública, nos contratos 
administrativos celebrados pelo Estado para esse fim, o direito de 
recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes às férias anuais e 
ao décimo-terceiro salário concedidos aos servidores efetivos. 

Com efeito, é injusto remunerar diferentemente categorias de pessoal que 
têm, basicamente, as mesmas funções. 

Conclusão 
Por essas razões, opinamos pela rejeição do veto oposto ao art. 15 da 

Proposição de Lei n• 14.840. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001 . 
João Leite, Presidente- Maria José Haueisen, relator- Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.258/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 



. 

676 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n• 1.258/2000 
dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças e 
adolescentes abrigados em instituições de amparo, no Estado de Minas 
Gerais. 

O projeto foi preliminarmente examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria, e apresentou o Substitutivo n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, ele o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria é a 

criação do Centro de Apoio à Adoção da Criança e do Adolescente sob a 
supervisão da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente. 

O objetivo do referido Centro seria, precipuamente, subsidiar o Poder 
Judiciário com informações sobre as crianças e os adolescentes internados 
nas instituições de amparo no Estado de Minas Gerais em condições de ser 
adotados. O órgão manteria também o registro de pessoas interessadas na 
adoção. 

A respeito do assunto, devemos citar a Lei Federal n• 8.069, de 13/7/90, 
contendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre os atos 
essenciais à adoção. O art. 50 do referido Estatuto determina que "a 
autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro 
de crianças e adolescentes em condições de ser adotados e outro de 
pessoas interessadas na adoção". 

Portanto, o sistema de adoção é regulado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O poder público promoverá ações de acordo com os 
dispositivos do referido Estatuto. 

O art. 227, "caput", da Constituição Federal, determina como dever do 
Estado, entre outros, a efetivação do direito à convivência familiar. 

Temos, pois, que o projeto em tela está de acordo com o já existente sobre 
o assunto, vindo especificar o determinado pela legislação. 

A iniciativa parlamentar é relevante, uma vez que resultados de recentes 
pesquisas demonstram a existência de centenas de pessoas que desejam 
adotar uma criança e centenas de crianças nas instituições de amparo. 

O projeto mereceu reparos da Comissão de Constituição e Justiça, que, 
com o objetivo de adequá-lo aos preceitos de ordem jurídica, constitucional e 
legal, apresentou o Substitutivo n• 1. 

Acreditamos na eficácia dos objetivos pretendidos pelo projeto. A medida 
proposta é de grande alcance social, motivo pelo qual deve ser acolhida. 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.258/2000, no 1• turno, na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001: 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite, relator - Bené Guedes - Luiz 

Menezes. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagem n• 213/2001 (encaminha o Projeto de Lei n• 
1. 706/2001 ), do Governador do Estado - Oficios - 2• Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição n• 62/2001 - Projetos de Lei n•s 1.707 a 1.720/2001 -
Requerimentos n•s 2.494 a 2.504/2001 - Requerimentos da Comissão de 
Educação e dos Deputados Márcio Kangussu {2) e Dalmo Ribeiro Silva -
Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado Sàvio Souza Cruz -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e do Deputado Mau ri 
Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Gil Pereira, Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva -
2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: CPI do Preço do Leite - Comissão Especial do Esporte -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 61/2001 - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado 
Márcio Kangussu (2); deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - 2• Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Chamada para verificação de quórum; existência 
de número regimental para discussão - Discussão de Proposições: 
Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.421/2001; encerramento da 
discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n• 1.322/2000; 
encerramento da discussão - 3• Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Allton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro- Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elbe Brandão - Ermano Ba!ista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 



z 
õ 
c 
2 .:;; 
= 
~ 
o . 
c = 
~ ;;; 
.g 
o o 
< 
c .. 

679 
Pereira - Hely TarqOinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria- Luiz Menezes- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Doutor Viana, 1•-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N• 213/2001* 
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2001. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que altera o Decreto-
Lei n• 942, de 11 de outubro de 1943, conforme exposição de motivos. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu alto 
apreço e consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais . 
PROJETO DE LEI N• 1.706/2001 

Altera o Decreto-Lei n• 942, de 11 de outubro de 1943. 
Art. 1° - O artigo 2• do Decreto-Lei n• 942, de 11 de outubro de 1943, que 

autoriza o Governo a doar à Cruzada Mineira Contra a Tuberculose terrenos 
sitos na Fazenda da Baleia, fica acrescido do parágrafo único, com a 
seguinte redação: 

"Art. 2•- ................................................... . 
Parágrafo único - Além da autorização prevista no "caput" deste artigo, a 

donatária poderá exercer atividades filantrópicas que visem à promoção, 
defesa e vigilância dos direitos da criança e do adolescente, especialmente 

-ª. 
~------------------------------_J 
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os carentes, do estimulo à saúde e ao bem-estar social por meio de ações 
com vistas à educação, pesquisa, qualificação profissional, cultura, esporte e 
lazer, bem como à defesa do meio ambiente.". 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Exposição de Motivos 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2001. 
Por ato de doação, o Estado de Minas Gerais e a Cruzada Mineira Contra a 

Tuberculose entregaram à Fundação Benjamin Guimarães imóvel para que 
ali se instalassem os prédios necessários ao implemento dos fins especlficos 
daquela entidade, determinando-se que a utilização dos terrenos para 
objetivos diversos daqueles estipulados no Decreto-Lei n• 942, de 11 de 
outubro de 1943, geraria a reversão dos bens ao patrimônio público. 

Todavia, as novas necessidades da entidade fundacional e a sua 
disposição em absorver novas finalidades, correlatas àquelas inicialmente 
estabelecidas e que atenderiam melhor às demandas sociais, geraram a 
imprescindibilidade de se estender a autorização do uso dos bens doados, 
sob pena de se ter aquele retorno do bem ao cabedal público. 

Dai por que, diante da manifestação expressa daquela entidade de buscar 
a realização dos fins que melhor atendam à sociedade mineira, apresenta-se 
o Projeto de Lei, a fim de que se possa autorizar a ampliação das atividades 
da Fundação Benjamin Guimarães no ambito de seu desempenho 
filantrópico. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFICIOS 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.018/2001, da Comissão de 
Transporte, que os documentos cujas cópias foram pedidas não se 
encontram em poder desse órgão. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
comunicando que esse órgão emitiu o parecer prévio sobre o Balanço Geral 
do Estado referente ao exercício de 2000. (- Anexe-se à Mensagem n• 
189/2001.) 

Do Sr. Francisco Xavier Medeiros Vieira, Presidente do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, encaminhando publicação relativa à universalização da 
justiça nesse Estado. (-A Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
encaminhando relatório em atenção ao Requerimento n• 2.404/2001, da 
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Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando cópia do informe financeiro dessa Casa 
relativo ao mês de julho último e convidando para audiência pública sobre 
transporte coletivo municipal e intermunicipal. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, apresentando 
considerações a respeito do Projeto de Lei n° 1.558/2001. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 1.558/2001.) 

Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral da FHEMIG, 
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 2.342/2001, da Comissão do 
Trabalho, que a Fundação está atenta às questões que envolvem a situação 
dos contratos administrativos firmados com base na Lei n° 10.254. 

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, solicitando a cessão do 
auditório da Assembléia para realização de um fórum técnico. 

Do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, em 
atenção ao Requerimento n° 1. 976/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
prestando informações relativas à conduta do Soldado Amorim. 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral 
de Justiça, informando, por determinação do Procurador-Geral de Justiça, 
que o Sr. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Diretor do PROCON, foi indicado 
para representar o Ministério Público na reunião a ser realizada nesta Casa 
com a finalidade de se discutir a fiscalização sanitária e a inspeção da 
produção artesanal do queijo Minas feito à base de leite cru. (- A Comissão 
de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Henrique Oswaldo da Gama Torres, Diretor-Geral do Hospital das 
Clinicas, encaminhando documento da Associação Brasileira dos Hospitais 
Universitários e de Ensino sobre a situação dos hospitais universitários 
ligados a universidades federais. (-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Alfredo Lomasso Neto, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do IEF, 
informando que, por não haver nesse órgão especialista no tema Lei Robin 
Hood, não será indicado representante da autarquia para participar de 
reunião realizada nesta Casa. (-A Comissão Especial da Lei Robin Hood.) 

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, solicitando a esta Casa as informações que menciona. (-A 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. América Márcio Barbosa, Presidente da Loja Maçônica Unificada e 
Plena n° 245, de Lagoa Santa, encaminhando cópia de oficio enviado a 
diversas autoridades manifestando a preocupação da entidade com a onda 
de violência que atinge a referida cidade. (- A Comissão de Direitos 
Humanos.) 

~--------------------~------------__j 
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O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 62/2001 

Altera o art. 39 da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O§ 10 do art. 39 de Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes§§ 13 e 14: 
"Art. 39- .............................................................................. . 
§ 1 O - Os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens do servidor 

militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade 
e condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no 
estatuto, respeitando o disposto nos §§ 13 e 14 deste artigo. 

§ 13 - O servidor militar da ativa, ao completar dez anos de efetivo serviço 
no mesmo posto ou graduação, será promovido ao grau hierárquico 
imediatamente superior, independentemente da existência de vaga. 

§ 14- Não será beneficiado com a promoção de que trata o§ 13 o servidor 
militar julgado inapto em exame de saúde e aquele que: 

I - estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, enquanto 
durar o processo; 

I I - estiver cumprindo sentença penal; 
111 -estiver classificado como de mau comportamento; 
IV - estiver no último posto ou na graduação da hierarquia militar previstos 

em lei para o respectivo quadro.". 
Art. 2• - Acrescente-se o seguinte art. 103 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias: 
"Art. 103 - O servidor militar da ativa que na data da publicação desta 

emenda à Constituição houver completado o período de efetivo serviço 
exigido será beneficiado com a promoção de que trata o§ 13 do art. 39.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Cabo Morais - José Milton - Sargento Rodrigues - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Alberto Bejani - José Henrique - Luiz Menezes - Maria Olívia -
Dalmo Ribeiro Silva - Marcelo Gonçalves - Pastor George - João Paulo -
Chico Rafael - Pinduca Ferreira - Ambrósio Pinto - Cristiano Canêdo - Bené 
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Guedes - Ivo José - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Luiz Tadeu Leite -
Agostinho Silveira - lvair Nogueira - Marco Régis - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz - Mauro Lobo - Allton Vilela - José Braga - Elbe Brandão - Dinis 
Pinheiro - Dimas Rodrigues - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Bilac 
Pinto. 

Justificação: A presente proposta de emenda à Constituição tem como 
objetivo incentivar os militares à carreira e estimulá-los ao fiel cumprimento 
das obrigações que a lei lhes impõe. 

Há mais de dois séculos que perdura o atual modelo, desestimulando os 
militares com longos intervalos para promoção, notadamente, as praças, que, 
em elevado número, permanecem na corporação por trinta anos sem sequer 
galgarem a graduação de cabo. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.707/2001 
Altera o prazo para que os municfpios a que se refere a Lei n• 12.995, de 

30 de julho de 1998, possam manifestar-se sobre a doação ou a reversão 
dos imóveis que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os municípios enumerados no Anexo da Lei n• 12.995, de 30 de 

julho de 1998, terão o prazo de um ano contado da publicação desta lei para 
manifestarem formalmente à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração o seu interesse pela doação ou pela reversão do imóvel a 
cada um destinado. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O prazo concedido pelas leis anteriores não foram suficientes 

para que os municípios tomassem as medidas necessárias à efetivação das 
doações ou das reversões dos bens imóveis a eles destinados. 

Os imóveis são destinados à cultura, ao lazer e à educação fisica, o que os 
torna essenciais à comunidade como um todo, principalmente às crianças e 
aos adolescentes, que necessitam do esporte para crescerem mais 
saudáveis. 

Feitas essas considerações, esperamos contar com o indispensável apoio 
dos nobres pares desta Casa à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.708/2001 
Revoga dispositivos da Lei n' 11.091, de 4 de maio de 1993, que dispõe 

sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos e nlveis de 
vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Fica revogado o art. 19 e seu§ 1' da Lei n' 11.091, de 4 de maio 

de 1993. 
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Com a edição da Emenda á Constituição n' 19, de 4/6/98, que, 

entre outras disposições, deu nova redação ao art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal e acrescentou o § 5' a seu art. 39, estabelecendo nova 
disciplina para o chamado teto remuneratório dos servidores públicos em 
nível nacional, nesta disciplina incluindo, portanto, os servidores públicos 
estaduais, ficou derrogada a disposição abrigada no art. 19 da Lei n' 11.091, 
de 4/5/93. Assim, a sua revogação, proposta no projeto ora apresentado, visa 
apenas adaptar a legislação do Estado de Minas Gerais aos preceitos 
constitucionais a respeito da matéria, impedindo que, por lapso ou descuido, 
se dê cumprimento a dispositivo inconstitucional, gerando assim 
probabilidade de conflitos. 

A Emenda á Constituição n' 19, de 1998, trouxe profunda modificação na 
questão do teto remuneratório dos servidores públicos. Na redação original 
do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, era cometida á lei ordinária de 
cada pessoa política a atribuição de fixar o limite máximo e a relação de 
valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, já 
estabelecendo o legislador constituinte federal um limite máximo para cada 
Poder e cada uma das esferas de governo, federal, estadual e municipal. 

Na redação atual, contudo, determinada pela Emenda à Constituição n' 19, 
de 1998, é estabelecido um único teto nacional, para todos os servidores, de 
todos os Poderes e de todas as esferas de governo, que é o subsídio dos 
Ministros do STF, não havendo previsão para que lei de cada pessoa política 
fixe teto máximo diferente. 

O que se determinou que pode ser feito pelo legislador ordinário de cada 
pessoa política, no âmbito respectivo, na conformidade do que determina o 
art. 39, § 5', da Constituição da República, segundo acréscimo a ela feito 
pela Emenda á Constituição n' 19, de 1998, é a fixação de subtetos móveis, 
mediante o estabelecimento da relação entre a maior e a menor remuneração 
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dos servidores públicos, observado o teto máximo fixado pela Carta 
Federal no art. 37, inciso XI. 

A Lei n° 11.091, de 1993, em seu art. 19, cem fundamento na redação 
anterior do referido art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, dispunha que o 
limite máximo remuneratório dos servidores estaduais era a remuneração do 
Secretário de Estado. Diante da alteração da regra da Constituição Federal, 
contudo, tal disposição da legislação do Estado de Minas Gerais ficou 
revogada. 

É que a norma do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação 
dada pela Emenda á Constituição n° 19, de 1998- fixadora do limite máximo, 
único e nacional, para remuneração dos servidores públicos -, é auto-
aplicável, porque dotada de suficiente densidade normativa, o que implica a 
revogação da disposição da Lei n° 11.091 retrocitada, que estabelecia teto 
diferente do previsto na norma constitucional, a que deve acatamento. 

Mesmo que invalidada a norma da lei estadual, em face de sua 
incompatibilidade cem a Constituição Federal, poderiam as autoridades do 
Executivo entender de aplicá-la, por constar ainda formalmente na legislação 
do Estado, o que recomenda se proceda á sua revogação expressa. 

É de registrar que, no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, não 
houve norma expressa, em nível infraconstttucional (considerando a 
Constituição do Estado de Minas Gerais), estabelecendo teto remuneratório. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.709/2001 
Cria o Programa de Expansão de Bances para Coleta de Sangue Humano 

no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Expansão de Banco de Coleta de 

Sangue Humano no Estado. 
Parágrafo único - A expansão de que trata o "caput" prevê a instalação de 

banco de coleta de sangue humano nos quartéis da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - As normas para operacionalização do Programa estão centidas na 
Portaria n° 1.376, de 19/11/93, do Ministério da Saúde . 

Art. 3° - O gerenciamento do Programa quanto á dotação orçamentária 
ficará á cargo da Fundação HEMOMINAS. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Pastor George 

~--------------------~------------__j 
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Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a resolver um sério 

problema de estoque de sangue humano na rede hospitalar do Estado. A 
iniciativa de implantar unidades de bancos para coleta de sangue nos 
quartéis da Polícia Militar é motivada por termos doadores em potencial, que 
na maioria das vezes não praticam esse ato nobre pelas dificuldades para 
deslocar-se até uma unidade ou mesmo por falta de orientação. Esta 
iniciativa tem cunho técnico-social e tem como objetivo principal preservar e 
salvar vidas humanas. Em face do exposto, conto com o apoio de meus 
pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.710/2001 
Altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e dà outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O § 1° do art. 91 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, na 

redação dada pela Lei n° 13.430, de 28 de dezembro de 1999, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 91 - .......................................... . 
§ 1° -As microempresas e as empresas de pequeno porte ficam isentas do 

pagamento das taxas de expediente relativas a atos de autoridades 
administrativas previstas na Tabela A anexa a esta lei.". 

Art. 2° - O art. 205 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 205- .......................................... . 
Parágrafo único - As certidões emitidas pela Fazenda Pública Estadual, 

previstas no item 2.8 da Tabela A anexa a esta lei terão validade pelo prazo 
de cento e oitenta dias.". 

Art. 3° -A Tabela A a que se refere o art. 92, da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, na redação dada pela Lei n° 13.430, de 28 de dezembro 
de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Tabela A 
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de 

Autoridades Administrativas 
(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26/12/75) 

Quantidade de UFIRs 
•- A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 30.08.01. 
Art. 4° - O Poder Executivoregulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Comissão Especial das Taxas 
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Justificação: Os atuais valores de taxas incidentes sobre o controle da 
produção exercido pelo Estado, através do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -, são exorbitantes em relação ao controle de sementes e de mudas, 
ofendendo o principio constitucional da razoabilidade inserido no "caput" do 
art. 13 da Constituição do Estado. Ademais, toda taxa deve espelhar o custo 
dos serviços e observar a incapacidade contributiva, como negação do 
principio clássico do direito tributário, que demonstra que nenhuma taxa deve 
ser desmedida a tal ponto de inviabilizar, na prática, o seu pagamento pelo 
contribuinte, ou mesmo ser absolutamente desproporcional entre o serviço 
prestado ao contribuinte e seu efetivo custo. Dessa forma, este projeto de lei 
propõe a redução de 5 UFIRs para 2 UFIRs no caso do controle de produção 
sobre sementes e mudas. Em contrapartida, para recomposição da perda de 
receita, propõe o aumento de 300 UFIRs para 1.500 UFIRs para o controle 
sobre produto agrotóxico e de 150 UFfRs para 300 UFIRs para o controle de 
produção de insumos agropecuários, pela indústria, de modo a atender, 
assim, ao disposto no art. 14, inciso 11, da Lei Complementar Federal n• 101, 
de 4/5/2000. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.711/2001 
Acrescenta dispositivo á Lei n• 13.437, de 30 de dezembro de 1999, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - A Lei n• 13.437, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 31, renumerando-se os demais: 
"Art. 31- As microempresas e as empresas de pequeno porte ficam isentas 

do pagamento das taxas de expediente relativas a atos de autoridade 
administrativa previstos na Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1975.". 

Art. 2• - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Comissão Especial das Taxas 
Justificação: O art. 179 da Constituição Federal, que determina a 

simplificação e a redução das obrigações tributárias das microempresas e 
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das pequenas empresas tem hierarquia superior à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é lei complementar, dai por que nada obsta que 
as microempresas e as pequenas empresas sejam contempladas com a 
isenção do pagamento de taxas estaduais, como ocorre nos Estados do Rio 
de Janeiro e do Rio Grande do Sul. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.712/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Profissionalizante da 

Pastoral da Criança e do Adolescente, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional 

Profissionalizante da Pastoral da Criança e do Adolescente , com sede no 
Município de Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Centro Educacional Profissionalizante da Pastoral da 

Criança e do Adolescente, entidade sem fins lucrativos, possui como objetivo 
primordial a formação humanística das crianças e dos adolescentes, com 
ênfase na religião e nos princípios morais. No tocante à educação, priorize o 
reforço escolar. Também promove ações que possam implicar uma vida mais 
digna para as crianças, bem como as que visam à formação do espírito 
comunitário. 

Pode-se constatar, com base na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que a entidade 
atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão 
por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo declaratório 
proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1. 713/2001 
Declara de utilidade pública os Termos de Congo e Moçambique de N. S. 

do Rosário e S. Benedito de Araxá e Moçambique Abre Aula e Congo Branco 
de S. Benedito, com sede no Município de Araxá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1°- Fica declarado de utilidade pública a entidade Termos de Congo e 

Moçambique de N. S. do Rosário e S. Benedito de Araxá e Moçambique Abre 
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Aula e Congo Branco de S. Benedito, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 

689 

Justificação: A entidade Termos de Congo e Moçambique de N. S. do 
Rosário e S. Benedito de Araxá e Moçambique Abre Aula e Congo Branco de 
S. Benedito visa a promover, divulgar e preservar as tradições no que diz 
respeito aos cânticos e às danças ligados á festa do congado. Objetiva, 
também, estimular e promover a cooperação mútua entre seus filiados, 
desenvolvendo atividades de cunho educacional, cultural e esportivo. 

Dessa forma, a entidade contribui de forma substancial para divulgação do 
congado, evento incorporado ao nosso folclore, é meritória, pois, a 
declaração de sua utilidade pública. 

Apresentando a instituição todos os documentos exigidos pela Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre os requisitos necessários á declaração 
de utilidade pública, justo se faz o acolhimento deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.714/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção á Maternidade e á 

Infância de Muriaé- APMIM -, com sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção á 

Maternidade e á Infância de Muriaé- APMIM -, com sede nesse municfpio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: Fundada a 4/12/47, no Município de Muriaé, a Associação de 

Proteção á Maternidade e á Infância - APMIM - é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, dotada de personalidade jurfdica e que presta relevantes 
serviços assistenciais. 

Vale observar que a entidade não se limita a proteger a maternidade e a 
Infância, como bem se pode inferir de sua denominação. De acordo com o 
art. 4° de seu estatuto, ela desenvolve atividades voltadas também para os 
adolescentes, a mulher e o idoso; promove e incentiva a prática desportiva e 
colabora com o poder público para que desempenhem o seu papel de 
oferecer bem~star aos segmentos sociais menos favorecidos. 

Por fim, queremos enfatizar que a Associação, sob o aspecto formal, 
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encontra-se habilitada a receber o titulo declaratório de utilidade pública 
estadual, visto que atende aos requisitos contidos na Lei n• 12.972, de 
27!7/98, a saber, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, 
servindo desinteressadamente á coletividade; possui personalidade juridica; 
e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não remunerados pelo 
exercicio de suas funções. 

Destarte, estamos confiantes de que os pares deste parlamento haverão de 
prestar apoio á aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.715/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Nanuque, com sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Nanuque, 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, 28 de agosto de 2001. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: A Associação de Pais e :Amigos dos Excepcionais - APAE de 

Nanuque, com sede nesse municipio, fundada em 8/11/98, é uma sociedade 
beneficente e sem fins lucrativos. 

Suas ações possuem por finalidades: promover medidas de âmbito 
municipal que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais; coordenar e executar na sua área de competência os objetivos, 
os programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da 
Federação Nacional das APAEs; servir de órgão de articulação com outras 
entidades no município que defendam a causa do excepcional em quaisquer 
de seus aspectos; promover ou estimular a realização de estatfsticas, 
estudos e pesquisas referentes á causa do excepcional, proporcionando 
avanço científico e formação de pessoal técnico especializado. 

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao titulo declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.716/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais de Bonfinópolis de Minas - APAE de Bonfinópolis, com sede 
nesse município. 

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

dos Excepcionais de Bonfinópolis de Minas - APAE de Bonfinópolis, 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, 28 de agosto de 2001. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de 

Bonfinópolis de Minas é, como são em geral todas as APAEs, entidade que 
trabalha pela integração dos excepcionais na sociedade. Ampara-os por meio 
de aulas, assistência médica especializada e, como temos sempre podido 
confirmar, pelo trato com respeito e carinho. Enfim, como já sabemos todos, 
as APAEs são o perfeito modelo do que deva ser uma entidade de utilidade 
pública. 

Assim, pelo motivo já exposto, pedimos o apoio dos Deputados desta Casa 
à aprovação deste projeto de lei que, tal como anteriores que versaram sobre 
o reconhecimento da utilidade pública de APAEs de outros municípios, nada 
mais faz do que justiça a essas entidades de apoio aos excepcionais e a 
suas famílias. 

- 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° 1.717/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Abaeté o 

imóvel constituído de área com 7.200 m2 (sete mil e duzentos metros 
quadrados}, localizado nesse município, no Bairro São Pedro, registrado sob 
o n• 26.682, a fls. 9 do livro 3-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se a 
construção de ginásio poliesportivo com pista de atletismo. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar a 
doação de imóvel constituído de área de 7.200 m2 ao Município de Abaeté. 

O referido bem destina-se à construção de ginásio poliesportivo, que 
deverá conter uma pista de atletismo. As modalidades esportivas estão 
crescendo cada vez mais no País, e os seus adeptos abaeteenses há muito 
reivindicam um local apropriado aos treinamentos. 

A construção do ginásio poliesportivo com a pista de atletismo colocará o 
Município de Abaeté num lugar de destaque no calendário esportivo, o que 
trará benefícios à comunidade. 

Por certo este parlamento, reconhecendo as razões que fundamentam esta 
proposição, se empenhará em aprová-la. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.718/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Paineiras, com sede nesse municlpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Paineiras, 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, 24 de agosto de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais. 
Os relevantes serviços prestados por estas entidades merecem grande 

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à 
abnegação e ao espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Paineiras, permitirá que a 
entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas 
atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.719/2001 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo, com 

sede no Municlpio de Pirapora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos de São 

Vicente de Paulo, com sede no Municlpio de Pirapora. 
Art. 2• - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Wanderley A vila 
Justificação: O Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo foi fundado em 

12/10/93 e tem como finalidade a prática da caridade cristã, voltada para as 
pessoas idosas de ambos os sexos. 

Conforme a documentação anexa, a entidade preenche os requisitos para 
ser declarada de utilidade pública, título que lhe dará suporte no 
desenvolvimento de suas atividades assistenciais. 

- 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° 1.720/2001 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel, no 

comércio varejista. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Os estabelecimentos que comercializam medicamentos ficam 

obrigados a vender unidades de pllulas e comprimidos, conforme a 
necessidade do consumidor. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a cobrança de 
multa ao infrator, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), referente a cada 
medicamento vendido, a qual será cobrada em dobro em caso de 
reincidência. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2001. 
João Paulo 
Justificação: Ao comprar um medicamento, o consumidor tem o direito de 

adquirir somente a quantidade necessária para o seu tratamento. 
Muitas vezes, a receita prescreve uma quantidade menor de pllulas ou 

comprimidos do que a que consta nas embalagens dos produtos. Isso ocorre 
principalmente com anti-inflamatórios e antibióticos. No entanto, os 
estabelecimentos que comercializam medicamentos estão preocupados com 
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a sua margem de lucro e, conseqüentemente, vendem somente a 
embalagem lacrada, forçando o consumidor a levar comprimidos que 
provavelmente não serão utilizados, desperdiçando o medicamento e o 
dinheiro do consumidor. 

Com a aprovação deste projeto, o comércio varejista será obrigado a 
vender medicamentos a granel, e os laboratórios farmacêuticos se sentirão 
pressionados a produzir medicamentos em cartelas com menor quantidade, 
fazendo constar em cada cartela a data de sua validade, o que impedirá a 
venda de pílulas e comprimidos fora do prazo de consumo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N• 2.494/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador José 
Guido de Andrade por sua eleição para a Vice-Presidência do Tribunal de 

. Justiça. 
N• 2.495/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador Murilo 
José Pereira por sua eleição para Corregedor-Geral de Justiça do Estado. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.496/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que encaminhe a 
esta Casa informações sobre os descontos ilegais que vêm sofrendo os 
salários dos funcionários públicos. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.497/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à Prefeitura 
Municipal e à Secretaria de Cultura e Turismo de Diamantina pela realização 
do 1° Circuito de Corais de Diamantina. 

N• 2.498/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Municlpio 
de Cachoeira de Pajeú pelo transcurso do aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N• 2.499/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Malacacheta pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N• 2.500/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Capelinha pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (-Distribui dos à Comissão de Assuntos Municipais.) 
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N° 2.501/2001, da Comissão de Educação, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Secretário da Educação por ter 
o Estado de Minas Gerais sido apontado como o Estado com a melhor 
estrutura escolar para o ensino básico. 

N° 2.502/2001, da Comissão de Educação, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Ministro e o Secretário da 
Educação e o Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes pela 
celebração de convênio que possibilitou a liberação de recursos para essa 
escola. 

N" 2.503/2001, da Comissão de Direitos Humanos. solicitando sejam 
encaminhados oficios ao Presidente da Argentina e ao Presidente da Cãmara 
Federal de Apelações de Salta com manifestações de solidariedade aos 
dirigentes e militantes das Coordenadorias de Desempregados de Tartagal e 
General Mosconi e do Partido Obrero. 

N" 2.504/2001, da Comissão de Direitos Humanos. solicitando sejam 
encaminhados oficios aos Desembargadores do 4° Grupo Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com manifestações de repúdio à 
decisão dessa Corte referente à classificação do crime de estupro. 

Da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo ao Secretário 
da Educação com vistas a que receba, em audiência, a Comissão 
Representativa dos Núcleos do Centro Estadual de Ensino Continuado -
CESEC. (-A Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Mareio 
Kangussu (2) e Dalmo Ribeiro Silva. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° 

Cria a TV do Legislativo. dispõe sobre seu funcionamento e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A TV do Legislativo é uma instituição autônoma, mantida pela 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com os objetivos de dar 
publicidade às atividades do Poder Legislativo, promover o debate e 
contribuir para a consolidação da democracia e a formação da cidadania no 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 2°- A TV do Legislativo terá recursos assegurados no orçamento anual 
da Assembléia, com repasses mensais regulares, não cabendo nenhuma 
interferência da Mesa. após a aprovação do seu orçamento pelo Plenário. 

Art. 3° - A TV do Legislativo poderá tomar iniciativas para arrecadar 
recursos próprios em outras fontes, públicas ou privadas, até o limite da 

~--------------------~------------__j 
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verba orçamentária anual que lhe for destinada pela Assembléia. 

Art. 4° - A TV do Legislativo será dirigida por um Conselho Deliberativo 
composto por oito membros efetivos, com os respectivos suplentes, com 
participação paritária de quatro representantes do Poder Legislativo e quatro 
da sociedade civil. 

§ 1 • - O Conselho será presidido pelo Presidente da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembléia Legislativa. 

§ 2° - São membros natos do Conselho o Presidente da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e o Diretor de Comunicação 
Institucional da Assembléia, como representantes do Poder Legislativo. 

§ 3° - Os demais representantes do Poder Legislativo no Conselho serão 
indicados pela Mesa, ouvido o Plenário. 

§ 4° - Os membros do Conselho representantes da sociedade civil serão 
indicados por entidades ligadas à área de comunicação social, à cultura e à 
cidadania. 

§ s• - O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e o 
Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais terão obrigatoriamente assento no 
Conselho, sendo os outros dois membros escolhidos entre representantes 
das TVs comunitárias do interior do Estado, dos Vereadores e das entidades 
culturais de Minas. 

Art. s• - O Diretor da TV do Legislativo será escolhido pelo Conselho 
Deliberativo - CD - entre os servidores efetivos com lotação na Diretoria de 
Comunicação Institucional da Assembléia, com mandato definido de dois 
anos, permitida uma recondução por igual período. 

§ 1 • - O Diretor da TV do Legislativo só poderá ser afastado do cargo por 
decisão da maioria absoluta dos integrantes do CD. 

§ 2•- O Diretor da TV do Legislativo participará das reuniões do CD, com 
direito a voz. 

Art 6° - A TV do Legislativo terá, obrigatoriamente, um "ombudsman", 
remunerado, eleito pelos telespectadores, com mandato de dois anos, 
vedada a sua recondução, durante o qual não poderá ser demitido. 

Parágrafo único - O "ombudsman" disporá de horário fixo na grade de 
programação da TV e poderá reportar-se ao CD, para encaminhamento de 
correções ou sugestões à programação. 

Art. 7• - A TV do Legislativo transmitirá obrigatoriamente, ao vivo, todas as 
reuniões de Plenário da Assembléia, bem como audiências públicas de 
comissões, quando não coincidentes; nesses casos, as audiências serão 
gravadas, para transmissão posterior, previamente agendada e anunciada. 

Art. a•- As demais reuniões de qualquer ordem promovidas ou que tenham 
a participação da Assembléia serão preferencialmente transmitidas ao vivo 
ou em VT, na Integra. 
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Parágrafo único - Caso não seja possível a transmissão ao vivo e na 

íntegra das reuniões, elas deverão ser objeto, obrigatoriamente, de 
reportagem jornalística. 

Art. g•- A lV do Legislativo poderá promover debates, ciclos, seminários e 
atividades culturais, científicas e educativas, envolvendo, sempre que 
possível, a participação parlamentar. 

Art. 1 O - A lV do Legislativo poderá produzir e distribuir material 
audiovisual, bem como difundir programas educativos, culturais, esportivos, 
sociais e artísticos, objetivando a integração informativa, cultural, educativa, 
econômica, social e administrativa do Estado, mesmo que produzidos por 
outras entidades. 

Art. 11 - É vedado à lV do Legislativo: 
I - utilizar sua programação com fins partidários; 
11 - divulgar idéias que incentivem a violência ou o preconceito; 
111 - contribuir para a formação de sentimento antidemocrático na 

população; 
IV - favorecer interesse particular. 
Art. 12 - A lV do Legislativo utilizará preferencialmente os servidores da 

Assembléia, podendo contratar, mediante processo licitatório, pessoas físicas 
ou jurídicas; nesse caso, a opção será preferencialmente por uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP. 

Art. 13 - Compete ao Conselho Deliberativo da lVL definir a política geral 
da lV do Legislativo, opinar sobre o plano de ação e o orçamento para o 
exercício subseqüente e sobre suas eventuais modificações, assim como: 

I - representar à Mesa da Assembléia ou ao Ministério Público em caso de 
irregularidade verificada, indicando, se for o caso, as medidas corretivas; 

11 - elaborar, no prazo máximo de trinta dias após sua instalação, seu 
próprio Regimento Interno, que será comunicado à Mesa da Assembléia, 
para homologação no prazo máximo de dois meses, e será considerado 
aprovado, decorrido o prazo e não havendo manifestação contrária; 

111- estabelecer diretrizes para a grade de programação da emissora; 
IV - receber e deliberar sobre todas as manifestações que lhe forem 

encaminhadas pelo "ombudsman". 
Art. 14 - O CD se reunirá ordinariamente uma vez ao mês e 

extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou pela maioria de 
seus membros, com pautas e convocação devidamente publicadas, não 
podendo deliberar sobre assuntos que não constarem nas referidas pautas . 

Art. 15- Os membros do CD serão remunerados por participação efetiva 
nas reuniões, em valor a ser fixado pela Mesa da Assembléia. 

Art. 16 - A Assembléia tomará as iniciativas destinadas à implantação da 
lV do Legislativo no prazo máximo de três meses a contar da publicação 
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desta lei. 

Art. 17 -Todo o acervo de instalações, móveis e equipamentos atualmente 
disponível para a TV Assembléia será automaticamente incorporado á TV do 
Legislativo. 

Art. 18 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias. 
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: O advento das chamadas TVs Educativas no Brasil trouxe à 

discussão a questão da TV pública, que teria em sua essência o controle da 
sociedade sobre a programação. Na prática, entretanto, as TVs ditas 
"culturais e educativas" foram sendo gradativamente implantadas com um 
vício de origem: desprezaram o caráter público e apegaram-se ao caráter 
estatal, governamental. Foi assim com a TV Educativa do Rio, a primeira 
delas, apesar da vocação efetivamente educativa e cultural de seu inspirador, 
Gilson Amado. A TVE do Rio deu origem às demais, e todas elas, salvo 
exceções momentâneas, seguiram o mesmo diapasão. 

Entre as exceções podem ser citadas a experiência da Fundação Padre 
Anchieta, de São Paulo, que durante alguns anos deu à TV Cultura paulista 
caráter efetivo de uma TV pública, e a tentativa da TV Minas - Cultural e 
Educativa, cujo estatuto de criação - jamais cumprido - também previa tal 
caráter. 

Com a regulamentação da TV de sinal fechado - conhecida como "TV a 
cabo" -, foi aberta a possibilidade de implantação de canais temáticos de 
interesse público. Entre esses, os canais universitários, os comunitários e os 
legislativos. Pelo esplrito da lei, deveriam ser canais efetivamente públicos -
e não estatais -, que teriam como função democratizar o acesso da 
população a informações de seu interesse, sem o filtro da iniciativa privada 
ou do aparelho governamental. 

Infelizmente, no entanto, a cultura preexistente, criada pela implantação 
das TVs Educativas, acabou contaminando também a implementação desses 
novos canais, ditos públicos, que acabaram seguindo o modelo viciado. 

A TV Assembléia de Minas, pioneira no Pais, não esteve isenta desse 
pecado. A despeito do excelente trabalho que realiza desde sua criação - e é 
imperativo de justiça reconhecer que ela tem contribuído de maneira decisiva 
para ampliar a informação sobre o trabalho legislativo -, ela ficou prisioneira 
da lógica de ser um veículo de comunicação da Assembléia Legislativa, e 
não um veiculo da sociedade, que tem o direito de ser informada sobre as 
atividades parlamentares. A programação da TV segue, então, a vontade 
imposta pela direção da Assembléia, e não a diretriz que deveria ser imposta 
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por uma vontade mais ampla, mais aberta: a da sociedade. 

O presente projeto tem, portanto, a intenção de recuperar para a lV do 
Legislativo - que deveria ser o nome correto, em lugar de lV Assembléia - o 
caráter público que lhe foi conferido pela legislação regulamentadora, 
marcando o início de uma campanha que possa recuperar o espírito público 
também para as demais iniciativas de lV estatais existentes, em Minas e no 
País. 

- A Presidência deixa de receber a proposição, nos termos do inciso 11 do 
art. 173 do Regimento Interno. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Saúde e do Deputado Mauri Torres. 
Oradores Inscritos 

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

Srs. Deputados, recebi hoje, da Câmara Municipal de Caldas, cidade vizinha 
e mãe da minha cidade de origem, Poços de Caldas, a seguinte 
correspondência: (-Lê:} 

"Prezado Senhor, em cordial visita e com os meus cumprimentos, venho à 
ilustre presença de V. Exa., tendo em vista a proposição indicativa do ilustre 
Vereador Gabriel Garcia Filho, na reunião ordinária de ontem no Plenário 
desta Casa, enviar-lhe cópia dessa proposição, a fim de que possa interceder 
em favor dos usuários da citada rodovia. Gostaria de contar com a presteza 
de V. Exa. em favor desta solicitação. Na oportunidade, renovo protestos de 
respeito e consideração. Rita de Cássia Westin, Presidente da Câmara". 

A indicação que recebeu o número 139, de 2001, subscrita pelo Vereador 
Gabriel Garcia Filho, é a seguinte: (-Lê:) 

"Srta. Presidente da Câmara Municipal de Caldas, o Vereador que a 
presente subscreve vem, na forma regimental apoiado, depois de ouvido o 
Plenário desta Casa, requerer que se oficie ao Sr. Jaime dos Santos de 
Freitas Paxeco, Diretor do DNER, solicitando que informe a esta Câmara 
Municipal quais providências foram tomadas quanto ao acordo firmado diante 
da população da região, com a presença do Deputado Federal Carlos 
Venturelli Mosconi, dia 26/11/2000, no Posto da Policia Rodoviária Federal, 
localizado na BR-459, divisa dos municípios de Caldas e Poços de Caldas, 
referente a uma operação tapa-buracos na Rodovia BR-459, que seria 
realizada de imediato, e a uma restauração que, no início do ano 2001, 
começaria a ser feita. 

Uma vez que não foi cumprido o acordo, gostaria que V. Exa. informasse a 
esta Casa Legislativa como procederá até o final deste ano, uma vez que os 
usuários da Rodovia BR-459 não suportam mais os desgastes dos veículos, 

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



700 
sendo que contribuem pagando seus impostos e não recebem o benefício 
de ter uma rodovia em bom estado para transitarem. 

Há prejuízos também com os veículos de transporte, com as produções 
agrícola, pecuária e industrial e também com os acidentes que têm ocorrido 
com freqüência. 

Portanto, indica-se que sejam tomadas providências com a máxima 
urgência, a fim de evitar mais transtornos aos usuários da referida rodovia, 
BR-459. 

Solicito, ainda, que seja enviada cópia desta às seguintes autoridades: Sr. 
Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes; Deputados Estaduais Sebastião 
Navarro Vieira e Dalmo Ribeiro Silva e Deputados Federais Carlos Venturelli 
Mosconi e Cabo Júlio. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2001. Gabriel 
Garcia Filho, Vereador". 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, assumo esta tribuna para fazer eco aos 
reclamos da Câmara Municipal de Caldas. É, de fato, vergonhoso o que 
acontece com relação à BR-459. Por descuido e por falta de 

. responsabilidade dos nossos Governos, principalmente do Governo de 
Minas, na pessoa do Governador Itamar Franco, a quem a administração da 
rodovia era delegada, essa estrada foi tão deteriorada que praticamente 
deixou de existir. 

Havia uma celeuma: de quem era a responsabilidade da rodovia? É uma 
BR delegada ao Estado. O Estado alegava que não fazia conservação 
porque não recebia os recursos do Governo Federal. O Governo Federal não 
tomava providências porque a rodovia tinha a sua conservação entregue ao 
Estado de Minas Gerais. Até que esse fato foi relatado na indicação do 
Vereador de Caldas, o Bié, acontecida em novembro de 2000. Pela primeira 
vez se fez uma solenidade de inauguração de inicio da obra de tapa-buracos. 
Embora convidado, não quis participar. Era tal o estado de calamidade da 
rodovia, que mereceu presença de representante do DNER, de Deputado 
Federal, de Prefeito, numa solenidade cívica de início de operação tapa-
buracos. Mas o importante daquele encontro foi que o DNER assumiu a 
responsabilidade da estrada. Nessa solenidade anunciou-se que não seria 
iniciada uma obra de tapa-buracos, mas ficou definido que o DNER assumiria 
a responsabilidade do poder público quanto à conservação, restauração e 
mesmo reconstrução da rodovia, porque no trecho entre Poços de Caldas e 
Pouso Alegre é necessária uma reconstrução. E foi anunciado para o início 
de 2001 o processo de restauração dela. Infelizmente, já estamos adentrando 
setembro, o período de chuvas já se inicia, e a operação de tapa-buracos 
realizada no começo do ano extinguiu-se por si mesma. A rodovia está 
novamente intransitável, um buraco atrás de outro. Jogaram-se fora nessa 
operação cerca de R$1.600.000,00, e a BR-459 continua no mesmo estado, 
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intransitável como no passado. Tivemos um breve período de trânsito 
nessa rodovia, no período de seca. Agora, antes de iniciar o período de 
chuvas, já está de novo toda esburacada, sem condição de tráfego. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Ratifico as suas palavras, a sua preocupação e o 
seu sentimento quando ocupa esta tribuna para falar não somente com o 
Governo de Minas, mas também com o Governo Federal, com muita 
seriedade, sobre a nossa BR-459. 

A propósito, Deputado, já estamos cansados dessa situação. Caiu como 
uma lwa o seu pronunciamento. Dentro de poucos minutos estaremos 
apreciando, nesta Casa, um pedido de constituição de comissão especial, 
para que esta Casa possa ouvir todos os segmentos de nossa região e, 
conseqOentemente, adotar medidas junto ao nosso Ministro dos Transportes. 
A preocupação de V. Exa. é nossa. Estaremos juntos nessa comissão, 
buscando ações imediatas. Não temos mais o que aguardar. V. Exa. disse 
muito bem, porque essa situação vem ceifando vidas. 

Já está na pauta de hoje a formação dessa comissão. Quem sabe 
possamos sugerir ao Governo Federal que essa estrada seja privatizada, 
porque assim estaremos mais tranqOilos, deixando o cuidado com a rodovia 
por conta de uma empresa particular? Fazemos questão de que V. Exa., 
grande lutador da nossa região, preocupado com essa situação, esteja ao 
lado dos nossos interesses nessa comissão. Parabéns a V. Exa. Estaremos 
juntos. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte oportuno do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Informo que tive conhecimento de que o 
projeto é para que o Governo Federal recupere o trajeto Poços de Caldas-
Pouso Alegre e devolva a estrada, recuperada, á gestão do Governo de 
Minas Gerais. 

A composição do Governo Federal é eclética. A composição de forças para 
a sustentação do Governo Federal é bastante eclética e composta de vários 
segmentos da polftica nacional. Coube ao PMDB a gestão do Ministério dos 
Transportes. Vamos ter agora a convenção nacional do PMDB. Está á frente 
do Ministério Eliseu Padilha, que assumiu compromisso com o Deputado 
Carlos Mosconi, inclusive enviou representante á divisa dos Municípios de 
Poços de Caldas e Caldas, de que o DER recuperaria a estrada e alocaria 
recursos para o ano de 2001. Infelizmente, nada disso ocorreu, ficando 
somente no tapa-buracos. Assim mesmo, isso também foi demorado. 
Naquele dia, começou uma operação tapa-buracos, que ficou somente em 
6km. Depois, essa operação ficou paralisada muito tempo. Tivemos uma 
estrada precariamente transitável durante esse período. Agora, torna-se 
novamente transitável antes da entrada das chuvas na região. Parece-me 
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que começou a chover esta semana, depois de grave seca. Temos a 
certeza de que voltaremos a fazer o que fazíamos no passado, ou seja, para 
ir de Poços de Caldas a Pouso Alegre teremos de ir a Machado, desviando 
por Silvianópolis, percorrendo quase 180km para cobrir extensão de somente 
100km. 

Nesse pronunciamento faço eco aos reclamos da Câmara de Caldas, que 
reflete tão bem a angústia não só daquela cidade, mas de toda a Região do 
Sul de Minas servida pela BR-459. 

Não poderia deixar de fazer referência ao movimento entitulado Rota 
Tecnológica 459, surgido em função da precariedade dessa estrada, do 
descaso do Governo Federal, que joga fora uma estrada construída com 
grandes sacrifícios do povo brasileiro. Fizemos financiamentos externos para 
a construção dessa estrada. Como nunca pagamos esses financiamentos, 
devemos ainda estar pagando juros da construção dessa estrada, que, por 
descuido, os Governos deixaram que deteriorasse de tal fonma que passou a 
não existir. Novamente, jogamos fora recursos da ordem de R$1.600.000,00 
para a recuperação dessa estrada, que não foi recuperação, mas, tão-
somente, um tapa-buracos. Acredito que os buracos tapados continuem 
tapados, mas, do lado deles, serão abertos outros. A estrada hoje é uma 
seqüência de buracos ao longo desses 1 OOkm. 

Chamo a atenção principalmente dos membros do PMDB nesta Casa, do 
Governador Itamar Franco, do Vice-Governador Newton Cardoso, que 
certamente estarão com o Ministro Eliseu Padilha em Brasflia, na convenção 
do PMDB. Poderiam cobrar dele a recuperação dessa estrada, em nome da 
honradez, da dignidade do seu partido. Que honrasse o compromisso 
assumido perante diversas autoridades, perante o Deputado Carlos Mosconi, 
no dia 26/11/2000. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo 
brilhante pronunciamento, mas muito mais pela posição que V. Exa. toma em 
defesa de um programa mínimo de atendimento às estradas do nosso 
Estado, principalmente as estradas do Sul de Minas. Pude transitar na região, 
na semana passada, quando fui a Alfenas e constatei que a situação é 
dramática, quase aproximando do estado das estradas do Norte de Minas. As 
estradas da nossa região, principalmente a BR-135, estão numa situação 
dramática. Faço coro com V. Exa. nesse seu discurso. 

Acrescento mais: devemos empreender ação uniforme no Estado. 
Infelizmente, nesse aspecto, o Sul se aproxima do Norte. Apesar de a 
distância ser grande, as posições são firmes como as demonstradas aqui por 
V. Exa e por outros Deputados. Assim, podemos encetar um movimento para 
mostrar a necessidade de o Governo Federal honrar os compromissos 
assumidos com o nosso Estado, que detém a maior malha viária do Brasil. A 
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situação das BRs do Norte de Minas é de calamidade pública, fato que 
estamos denunciando desde o ano passado. Aconteceram mais de 30 
acidentes com vitimas fatais somente no trecho entre Belo Horizonte e 
Montes Claros. Vários professores da UNI MONTES perderam suas vidas na 
missão de levar o ensino para fora das fronteiras do Norte do Estado. Como 
o plano de ação da região não foi iniciado e com o inicio das chuvas previsto 
para setembro, espero que outras pessoas não tenham de perder as suas 
vidas para chamar a atenção do Governo Federal, a fim de que recupere as 
BRs do Norte e do Sul de Minas. Parabéns, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte do Deputado 
Carlos Pimenta, que incorporo com satisfação ao meu discurso. Deixo o meu 
alerta e o meu apelo, a fim de que esse assunto possa ser levantado perante 
o Ministro dos Transportes, durante a convenção que o PMDB realizará. O 
Governador do Estado, que está se deslocando para diversas regiões, 
pleiteando votos para o seu candidato a Presidente Nacional daquele partido, 
poderia aproveitar a oportunidade e fazer um apelo ao Ministro Eliseu Padilha 
para que cumpra a sua obrigação como Ministro dos Transportes e honre a 
palavra empenhada quanto à recuperação da BR-459. Muito obrigado. 

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

esta tribuna para falar sobre assunto muito importante para a nossa região; 
especificamente, e para o Estado, trata-se da UNI MONTES, juntamente com 
a nossa UEMG. Nesta semana, fomos surpreendidos com uma ADIN com 
pedido de liminar - o que é mais grave -, que está sendo encaminhada ao 
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, pelo Ministro da 
Educação, Paulo Renato, em face dos art. 81 e 82 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Após 12 anos, o Sr. Ministro está questionando as nossas universidades. 
Há pouco tempo, esta Casa aprovou proposta de emenda á Constituição 
determinando ao Estado que libere 2% do orçamento para essas 
universidades. No caso da UNIMONTES, temos a Portaria n• 1.116, de 
21/7/94, do Gabinete do Ministro da Educação, reconhecendo a 
UNIMONTES, com sede e foro na cidade de Montes Claros, aprovando, 
neste ato, seu estatuto e regimento interno . 

Essa mesma UNIMONTES hoje está representando o Brasil no Timor-
Leste, a pedido do próprio Ministério da Educação, e formou médicos, como 
o Deputado Carlos Pimenta e Doutor Viana, e a Profa. Elbe Brandão. 

Então, quero conclamar a toda comunidade universitária do nosso Estado; 
quero conclamar a todos os mineiros, independente de cor partidária; quero 
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conclamar o Governador Itamar Franco, que, na época, era Presidente da 
República, quando o então Ministro Murilio Hingel baixou a portaria; quero 
conclamar os Senadores da República, os Deputados Federais, o Presidente 
da Câmara, Deputado Aécio Neves, que tem uma força muito grande. 

Não queremos que a UNIMONTES seja prejudicada. Já acionamos a 
Procuradoria da Assembléia e a Procuradora do Estado. O Reitor estará aqui, 
às 15 horas, para falar com o Presidente Antônio Júlio. 

Precisamos fazer uma mobilização muito grande, para não incorrermos nos 
mesmos erros do passado. A universidade pode ser prejudicada, se o 
Ministério da Educação e outros não repassarem recursos para a 
UNIMONTES, que, hoje, tem 12 mil alunos, 800 professores e quase 600 
funcionários. Estamos em 236 municípios do Estado de Minas Gerais e 
temos "campus" em Montes Claros, Januária, Janaúba e Pirapora. A sfntese 
do desenvolvimento da nossa região é a UNI MONTES. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) -Quero, inicialmente, agradecer a 
oportunidade do aparte. Estava inscrito depois de V. Exa. para falar 
exatamente desse mesmo assunto. Assim, vou abrir mão da minha inscrição, 
mas gostaria de complementar o seu pronunciamento, em que está fazendo 
uma análise e uma síntese perfeitas acerca da criação da UNIMONTES, com 
todas as dificuldades que teve para se consolidar como uma grande 
universidade, como uma universidade de integração, como uma universidade 
que faz a diferença regional. Digo que o Norte de Minas tem duas histórias 
distintas: a anterior e a posterior à UNIMONTES, quando houve uma 
alavancagem no progresso, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento, no 
aprimoramento do nosso ensino. Então, a UNIMONTES, para nós, é algo 
inatingível, quase sagrado. 

Tivemos, como V. Exa., a informação absurda de que o Ministro da 
Educação, o Sr. Paulo Renato, solicitou da Procuradoria-Geral da União que 
interviesse junto à UNI MONTES e à UEMG, porque artigos da Constituição 
Brasileira foram ofendidos. Alega que houve ofensa à Constituição Brasileira 
por ocasião de 1988, quando esta Casa, fazendo justiça e num rarfssimo 
momento de felicidade, criou a Universidade do Estado de Minas Gerais e a 
Universidade de Montes Claros. 

Dai para cá, foi uma luta a consolidação, a afirmação da UNIMONTES 
como uma grande universidade, a busca dos resultados obtidos quando se 
transformou nessa grande universidade. Por isso, estamos estarrecidos, com 
essa denúncia do Procurador-Geral da União sobre a criação da 
UNI MONTES por esta Casa. 

Quero dizer a V. Exa. que não deixaremos por menos, temos a obrigação 
moral e cívica para com nossa região de encetar e continuar esse movimento 
proposto por V. Exa., ao qual me integro e do qual faço absoluta questão de 
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fazer parte, para que possamos mostrar que absurdo maior é tentar 
desestabilizar uma universidade e uma região, colocando na rua milhares de 
estudantes que não pagam, que têm um estudo gratuito de altíssimo nlvel, 
além de milhares de funcionários públicos e professores, nessa loucura do 
Sr. Ministro, tentando denunciar nossa UNI MONTES. Faço coro com V. Exa. 
Neste momento, mais de 60 Prefeitos estão reunidos em Montes Claros, na 
AMANS, exatamente dando seqüência a esse movimento que V. Exa. está 
iniciando. Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. Coloco-me ao seu lado, 
com inteira disponibilidade para defender a nossa UNI MONTES. 

O Deputado Gil Pereira - Marcharemos juntos nessa luta. 
O Deputado Edson Rezende (em aparte) - A ofensa maior, não à 

Constituição, mas ao povo brasileiro, é termos a universidade pública que 
temos. Precisamos resgatar a universidade que queremos e precisamos. Não 
é somente em defesa da UNIMONTES, mas também da UEMG e da 
universidade brasileira que esta Casa se posiciona contra essa ação do 
Ministro Paulo Renato. O Estado tomou a decisão de ter sua UEMG, e, 
agora, o Ministro está contra. É uma lástima que isso venha do próprio 
Ministro da Educação. 

O Deputado Gil Pereira - Quero acrescentar que o próprio Ministro já 
liberou verbas, é Ministro desde 1995 e já destinou diversos recursos para 
nossa UNI MONTES. E, depois de 7 anos, acorda com uma ação desse tipo, 
justamente quando se inicia perlodo eleitoral. Não sei se tem alguma coisa a 
ver, mas as coincidências são grandes. Estamos tristes, porque isso gera 
instabilidade nos alunos. São 12 mil alunos e mais de 15 mil pessoas que já 
se formaram em diversos cursos: Medicina, Direito, Letras. Hoje, a 
universidade oferece 23 cursos. Então, gera instabilidade nessas pessoas 
que querem ingressar na nossa universidade, que estão se preparando para 
o vestibular do final do ano, e em quem está esperando o resultado do 
vestibular do mês de agosto. 

Peço ao Ministro Moreira Alves, que julgará essa ação, que tenha muito 
discernimento, que possa ver o passado. Quando falo em UNIMONTES, 
estou estendendo o que digo à UEMG. A UNIMONTES está mais avante no 
seu trabalho, pois são 40 anos de Universidade. Foi criada pelo Deputado 
Cícero Dumont, no ano de 1962. Depois, foi da Fundação Norte-Mineira de 
Ensino. A Constituição de 1989 criou nossa Universidade. 

Os passos foram dados, e, hoje, nossa Universidade é reconhecida no Pais 
e no exterior pelo próprio Ministério, porque enviou, como volto a afinmar, 
uma tunma de pessoas para ajudar o Timor Leste. O próprio Ministro fez isso. 
Tenho certeza de que as lideranças de Minas Gerais estarão unidas em 
defesa da UNIMONTES, da UEMG e dos milhares de brasileiros que 
precisam do ensino de boa qualidade e gratuito, igual ao que nossa 
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Universidade oferece para a população mais carente do nosso Estado, 
que é a do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha e do Mucuri. É a 
estrada da educação, a principal estrada que queremos. 

Além disso, nossa Universidade tem o hospital universitário na cidade de 
Montes Claros, onde há mais de 7 mil atendimentos por ano. É o único 
hospital que atende pelo SUS, estritamente gratuito. Não atende apenas a 
Montes Claros, mas a toda a região norte-mineira e à Bahia. No ano 
passado, esse hospital recebeu o título de Hospital da Criança, sendo 
reconhecido pela UNICEF pelos serviços prestados. 

É isso que o Ministro Paulo Renato, que dizem presidenciável, faz com a 
região, com o Estado de Minas Gerais. Acredito que as Lideranças de todos 
os partidos vão mostrar, cem o nosso trabalho - e ressalto o trabalho do Prof. 
José Geraldo de Freitas Dumont, do Vice-Reitor Paulo César, de todos os 
Pró-Reitores, dos funcionários, do menos graduado até o mais graduado da 
nossa Universidade -, que Minas Gerais e a UNIMONTES sempre estarão 
em defesa do cidadão norte-mineiro e dos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri e também em defesa do cidadão de Minas Gerais. 

Tenho certeza de que a Casa, através do nosso Presidente Antônio Júlio, 
com a Procuradoria da Casa e a Procuradora Carmen Lúcia, vão fazer um 
belo trabalho em defesa dessa instituição. A UEMG e a UNIMONTES não 
são do partido A ou B; são do partido da educação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, membros da imprensa, funcionários da Casa, pessoas que se 
encontram na galeria e telespectadores da TV Assembléia, em visita recente 
a Belo Horizonte, o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, 
foi solicitado a informar a respeito do andamento de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade proposta em 1995, que questiona a legalidade da 
integração dos funcionários da extinta MinasCaixa no Tribunal de Contas do 
Estado e em outros órgãos do Governo Estadual. 

Preocupa-me muito que se esteja reacendendo esse debate justamente no 
momento em que, numa atitude louvável, o Governo de Estado corrige uma 
distorção que atormentava aqueles servidores e lhes restitui uma vantagem 
pessoal. 

Os servidores da extinta MinasCaixa vêm percorrendo uma extensa via 
crúcis -. desde o fechamento da instituição, em 1994. 

Perderam o emprego, perderam parte dos salários, perderam o respeito de 
muitos, quando, remanejados para outros órgãos, eram mal recebidos e, em 
muitos casos, menosprezados. 

O fechamento da MinasCaixa não se deu por culpa dos servidores. Pelo 
contrário, foram as maiores vítimas de todo aquele procedimento e até hoje 
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incomodam. Muitos enfartaram, outros caíram em depressão. Endividados 
e desestimulados, aceitaram o remanejamento para outros órgãos do Estado, 
com salários infinitamente menores, como única opção para não perderem o 
tempo de serviço. 

Tiveram que aprender um novo ofício, submeter-se com humildade às 
novas chefias, e muitos eram chefes na instituição, e recomeçar a vida 
funcional como foi possível. 

Foram disciplinados, foram bons, dedicados, e hoje são reconhecidos em 
seu valor pelas repartições a que prestam seus serviços. 

Tudo o que querem mais, e precisam, é trabalhar em paz, e apagar do 
passado a chaga que já os feriu além do suportável. 

Gostaria de pedir aos meus pares o seu apoio em mais essa luta dos ex-
MinasCaixa. 

A sua absorção pelo serviço público é questão de justiça e deve ser 
mantida. Não só por eles, mas pelo serviço público, que ganha muito com a 
sua experiência e com o seu trabalho na atualidade. 

Nesse sentido estou-me dirigindo nesta data ao Procurador-Geral da 
República, Dr. Geraldo Brindeiro, por intermédio do Dr. José Adércio Leite 
Sampaio, novo Procurador da República em Minas. 

A ação direta de inconstitucionalidade, proposta há muitos anos, foi iniciada 
num momento de incertezas, na época do fechamento da MinasCaixa. 

Hoje, passados os primeiros embates, existe uma situação consolidada, os 
ex-MinasCaixa não são mais recém-chegados que ninguém conhecia, são 
funcionários dedicados às suas novas funções nas instituições em que 
prestam trabalho. 

O que não podia acontecer era o fechamento da MinasCaixa; o que não 
podia acontecer, por outro lado, era desconsiderar a existência de um grande 
número de bons servidores ou desampará-los, sem nenhum respeito. 

A integração desses servidores nos demais quadros da administração era, 
e continua sendo, a única opção para se evitar um mal maior, de 
inimagináveis proporções. 

Peço, pois, a solidariedade de meus pares aos sofridos servidores da 
extinta MinasCaixa, hoje valorosos servidores da administração estadual, 
ameaçados, mais uma vez, nos seus postos de trabalho. 

Peço ainda seja formalizada, caso esse seja o entendimento preponderante 
desta Casa, ao Procurador-Geral da República, a apreensão deste 
Legislativo quanto ao desfecho da ação direta de inconstitucionalidade em 
andamento. 

Eram essas minhas considerações para uma situação nova que nos 
preocupa, uma vez que o Procurador dará seu parecer com relação a essa 
ADIN, uma ação proposta há vários e vários anos, quando da absorção dos 
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funcionários da extinta MinasCaixa. Depois dessa longa via-<:rúcis 
percorrida, com algumas conquistas e, recentemente, com o apoio 
principalmente do Secretário da Casa Civil, Dr. Henrique Hargreaves, mas 
fundamentalmente do Governador Itamar Franco, além do ex-Secretário da 
Administração, que hoje está no Planejamento, Dr. Frederico, queremos pedir 
ao Procurador que tenha, na sua análise, a sensibilidade de verificar a 
situação atual dessas pessoas, para não trazer, mais uma vez, essa situação 
de constrangimento para esse grande número de servidores da ex-
MinasCaixa e agora do nosso Estado. Eram essas minhas palavras, Sr. 
Presidente. 

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

Deputadas, público que nos assiste pela 1V Assembléia. Primeiro, Sr. 
Presidente, gostaria de esclarecer que, apesar de o assunto que abordarei 
neste momento não ser de muito gosto de alguns companheiros, acredito ser 
necessário fazer este pronunciamento. Mesmo porque tenho insistido com a 
Mesa desta Casa que se pronuncie a respeito do assunto. 

Venho a esta tribuna, para fazer um desabafo público: todo o povo mineiro, 
em especial nós, Deputados Estaduais, temos assistido, desde o inicio do 
mês de agosto, a um linchamento moral e psicológico orquestrado contra os 
membros do Poder Legislativo de Minas Gerais, por parte de alguns veículos 
de comunicação. 

Mais uma vez, estou perplexo! Como é que a opinião pública pode ser 
conduzida e uma informação acabar por impregnar a mente das pessoas? 
Em todos os lugares, em todas as rodas de conversa, o assunto é um só: "os 
salários dos Deputados". O que foi dito de verdade pela imprensa e o que 
não foi esclarecido ao público? 

Quando se divulgou a primeira declaração de imposto de renda pelo jornal 
"Estado de Minas", foi descrito ali um valor de R$708.000,00, que, dividido 
em 12 parcelas, chegava a um salário mensal no valor aproximado de 
R$60.000,00. A partir daí, começou uma avalanche de notícias e o 
linchamento. 

Neste momento, quero dar uma contribuição e, ao mesmo tempo, um 
esclarecimento aos eleitores que me confiaram seu voto. 

Este Poder Legislativo tem de fazer mea-culpa, pois, no primeiro momento 
em que as notícias foram divulgadas, não conseguiu esclarecer ao cidadão 
mineiro o que era de fato salário de Deputado e o que era custeio da 
atividade parlamentar. 

Por algumas vezes, ouvi vários dos meus pares pronunciarem-se a respeito 
do assunto, sem prestar os devidos esclarecimentos e detalhamento da 



• • < 
e .. 
o 
~ 
~ 

709 
realidade praticada no dia-a-dia de nossos mandatos. 

Reconheço, mais uma vez, que todos nós erramos, quando não 
conseguimos esclarecer para a opinião pública o que estava sendo divulgado 
pela imprensa sobre nossos salários; contudo, a partir dai, comecei a fazer 
uma reflexão maior e mais detalhada sobre o custo da atividade do 
parlamentar e cheguei à seguinte conclusão: a imprensa agiu corretamente 
quando divulgou a declaração de imposto de renda do Deputado, mas, ao 
questionar sobre o porquê daquele valor, não recebeu uma explicação 
plauslvel. 

Após debruçar sobre o assunto, venho a público, com especial atenção ao 
meu eleitor, esclarecer os valores citados: dos R$60.000,00, subtraem-se 
27,5% de imposto de renda, ou seja, R$16.500,00, restando, assim, 
R$43.500,00. Desse valor, cada Deputado utiliza de R$20.000,00 a 
R$25.000,00 para custear o exercício do mandato, restando um valor em 
tomo de R$18.000,00 a R$23.500,00; este, sim, poderíamos dizer que seria o 
salário dos Deputados. Desse valor, temos os descontos de IPLEMG, 
desconto do partido, entre outros descontos menores. Ao final, o Deputado 
acabava recebendo em torno de R$17.000,00 a R$18.000,00. 
~ necessário esclarecer ao cidadão o que ê esse custeio da atividade 

parlamentar em nosso gabinete. Relacionamos os seguintes gastos: de seis 
em seis meses, confeccionamos e enviamos, pelo correio, 70 mil exemplares 
de jornal informando sobre o trabalho desenvolvido durante o período; contas 
de telefone do gabinete que são pagas pelo próprio Deputado; revisão, 
pneus, combustível, do carro do gabinete e do uso do Deputado. 

Aqui abrimos um parêntese para dizer que a Assembléia da Bahia e a de 
São Paulo dispõem de veículos para servir o Deputado, o que não ocorre 
nesta Assembléia. Registramos que o Secretário de Estado, o Secretário 
Adjunto, o Diretor da Secretaria ou de uma estatal, assim como o Chefe de 
Policia, dispõem de veiculas para uso em serviço. Além disso, material de 
escritório: papel-oficio, cartucho de impressora, xerox, café -, tudo isso é 
custeado pela referida verba. 

Em nosso gabinete, necessitamos adquirir mais três computadores, porque 
os que lá se encontram não atendem à demanda operacional, estando o 
gabinete aberto para comprovar seu uso. Ainda temos diária de hotel, 
refeição do Deputado, motorista e um assessor em nossas constantes 
viagens às bases políticas. 

E, por último, o gasto diário com correspondência do gabinete, que é paga 
pelo próprio Deputado . 

Sr. Presidente, acredito que esse modelo, que juntava o salário do 
Deputado com os valores do custeio da atividade parlamentar, deve ser 
mudado. Os valores devem ser separados, pois foi esse um dos pontos sobre 
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os quais nós, Deputados da Bancada do PSB, por meio de requerimento, 
solicitamos, do antecessor de Vossa Exa., explicações, em dezembro de 
2000. 

Tenho certeza de que o Poder Legislativo, através de V. Exa., está 
tomando todas as providências para esclarecer o povo de Minas Gerais, mas 
é preciso que o Sr. Presidente, através de nota oficial, detalhe todos esses 
pontos aqui colocados por este Deputado, para que a verdade seja 
restabelecida. 

Necessário se faz dizer que a imprensa nem sempre foi verdadeira quando 
divulgou o valor de R$60.000,00, contudo, após este detalhamento, fica claro 
que nenhum de nós, Deputados, ganhamos, de fato, os valores divulgados. 

No entanto, também quero mostrar, mais uma vez, que a verdade não está 
sendo dita pelos meios de comunicação quando estes anunciam que o 
Deputado teve seu salário reduzido de R$60.000,00 para R$18.869,56. 
Conforme disse anteriormente, ficou claro que não recebíamos, como salário, 
o valor anunciado. E para esclarecer o novo valor de R$18.869,56, temos 
que mostrar que o salário bruto é apenas R$10.650,00, ou seja, R$6.000,00 
de subsidio fixo, R$2.400,00 de sessões extraordinárias, se todos os 
Deputados freqüentarem todas as sessões, e R$2.250,00 de auxílio-moradia. 
Esse, volto a repetir, é o salário bruto. Com os descontos inerentes ao nosso 
contracheque, o valor chega a R$6.000,00. Não é R$18.869,56. 

Além disso, o restante, R$8.219,56, é verba indenizatória, ou seja, aquilo 
que vai ser gasto pelo Deputado com a devida apresentação da nota fiscal. 
Se o Deputado, durante as suas viagens, gastar R$5.000,00 durante o mês, 
terá que gastar primeiro para depois a Assembléia repor. Isso não é salário. 

Sr. Presidente, precisamos corrigir a falha que esta Casa cometeu quando 
não separou publicamente o que é salário do que é custeio da atividade 
parlamentar. Não podemos deixar que os meios de comunicação, mais uma 
vez, contem meia verdade. O poder de persuasão e manipulação da midia é 
fato historicamente consumado e conhecido. Já na Primeira Guerra Mundial, 
na Europa, os meios de comunicação foram chamados a desempenhar o 
papel de persuasores das vontades e dos sentimentos individuais da 
população civil na sustentação da economia e no fortalecimento do 
sentimento nacional. Mas foi a Segunda Guerra Mundial e o uso exemplar 
que a Alemanha nazista soube fazer da comunicação, sob a inspiração de J. 
Goebbels {com o uso da propaganda como mecanismo de controle e 
manipulação politico-ideológica, a combinação de formas interpessoais e 
massivas, a utilização máxima dos meios disponíveis, a transmissão de 
emissões radiofônicas para o mundo todo), que mostraram toda a 
potencialidade da comunicação planejada. 

E aqui, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, público que nos assiste, 
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com relação a esse linchamento moral e a essa metralhadora dirigida ao 
Poder Legislativo, temos que fazer um paralelo. Não recordo o autor, mas 
conheço o ccnteúdo e sei interpretá-lo perfeitamente. 

O que é essa difamação? Primeiramente, falou-se no valor de 
R$60.000,00, e não eram R$60.000,00, porque Deputado nenhum desta 
Casa recebeu tal valor, pois, embutidos nesse total, estava o custeio da 
atividade parlamentar. Agora, falam que é R$18.869,56, mas é outra mentira. 

Infelizmente, nós, Deputados, não temos instrumentos para desmentir essa 
infonmação, pois ccntamos apenas com a 1V Assembléia, onde não há 
matéria editada. Tudo o que falamos chega, certamente, ao público que nos 
assiste. Assim, ficaremos em um prejufzo enonme do ponto de vista da 
comunicação. 

Sr. Presidente, quero lembrar aqui uma figura mencionada por um 
professor de Direito Penal de uma das faculdades do Estado para 
exemplificar esse assunto, ou seja, essa difamação, esse linchamento moral 
ccntra o Poder Legislativo. A difamação consistiria no ato de pegarmos um 
travesseiro cheio de penas minúsculas, irmos até o Edificio JK, que tem 33 
andares, no mês de agosto, que tem mais ventos, e o abrirmos, para que as 
penas se espalhem por todo o Estado. Já a retratação consiste no ato de 
todos os Deputados tentarem pegar tais penas, afinmando que nunca foram 
R$60.000,00. O mesmo acontece com os R$18.000,00, pois, na verdade, são 
R$10.650,00 brutos, que serão R$6.000,00 ao final. 

O Presidente desta Casa está buscando uma discussão em nivel de 
Brasília. Todo o povo precisa discutir o melhor modelo, porque esta Casa 
votou importantes matérias neste ano. Isso, entretanto, não foi destacado, 
sendo ressaltado apenas o valor de R$60.000,00. Essa mentira, ou meia 
verdade, está impregnada na cabeça das pessoas, e não podemos aceitá-la 
calados. 

Esse Presidente deve manifestar-se oficialmente, colocando a situação em 
pratos limpos, para que o cidadão deixe de imaginar que estamos enfiando 
os R$60.000,00 no bolso. Isso tem acontecido ccmigo, principalmente na 
faculdade em que estudo. O cidadão pensa que ganho tudo isso, pois não lhe 
explicaram, por exemplo, que não existe carro no Poder Legislativo, que 
tomou tal medida a fim de economizar para os cofres públiccs, uma vez que, 
comprando os 77 vefculos, terá de manter um corpo de funcionários para 
tomar conta deles. E sinto-me no direito, enquanto Deputado, de ter um 
veiculo oficial, já que os Diretores de estatais e das Secretarias têm, sem 
falar do Secretário, do Adjunto, do Prefeito e do Chefe de Polícia local. Quem 
poderá ter um carro, com esse salário? 

Portanto, não houve a redução, mas sim uma mudança de modelos. É 
necessário informanmos a população sobre isso, pois ela está sendo 
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enganada a todo momento. Não posso deixar de prestar esse 
esclarecimento a meu eleitor e, de certa forma, fazer esse desabafo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva• - Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta 

tarde, quero especialmente saudar os dignos Vereadores da minha querida 
terra, Ouro Fino, na pessoa do Vereador Deoclécio Consentino e Anésio 
Vieira Júnior, legítimos representantes do nosso povo. A presença de V. 
Exas., neste Plenário, é para a Assembléia e para mim, ouro-finense, motivo 
de muito orgulho. Muito obrigado pela presença. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos da imprensa, meus senhores e 
minhas senhoras, desejo registrar inicialmente a realização de uma audiência 
pública na Comissão do Trabalho que, atendendo ao nosso requerimento, 
discutiu, na manhã de hoje, sobre a CLT. Contamos com a presença de 
representantes da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, do 
movimento sindical, entre outros, que ponderaram sobre vários aspectos da 
nossa legislação trabalhista e da importãncia de se discutir á exaustão todos 
os pontos polêmicos da questão, visando sobretudo à preservação dos 
direitos dos nossos trabalhadores. 
. A idéia da Comissão que tenho a honra de presidir é ampliar esse debate, 
realizando até um fórum técnico sobre o assunto, para que possamos 
participar e contribuir nas discussões que venham a ser empreendidas no 
Congresso Nacional, como vem anunciando o Sr. Ministro do Trabalho. 

Sr. Presidente, causou-me perplexidade a forma contundente e precisa do 
pronunciamento do economista Cláudio Gontijo, em uma entrevista publicada 
no "Estado de Minas" de ontem, quando resumiu a situação econômica 
brasileira nos seguintes termos: "O Brasil caminha para a bancarrota". 

Diante do peso dessa declaração, proferida por uma autoridade 
credenciada por sua independência e pelos acertos em situações anteriores, 
senti-me no imperioso dever de promover, neste Plenário, uma reflexão sobre 
o momento por que passa a Nação brasileira e sobre o destino que 
desejamos construir para as gerações que nos sucederão. 

Aliás, essa reflexão remete-nos, obrigatoriamente, à análise de uma outra 
declaração, feita pelo Presidente da República, em uma solenidade, na última 
semana, que bradou, parafraseando Pedro I, um novo "grito de 
independência": "Exportar ou morrer". 

Para nós, não poderia ser mais infeliz a conclusão a que chegou S. Exa., 
pois traduz, com todas as letras, o quadro de absoluta dependência a que 
fomos conduzidos, em decorrência da política econômica do Governo 
Federal, que conseguiu elevar para mais de 50% do Produto Interno Bruto a 
divida liquida do setor público, que gira em torno de R$620.000.000.000,00. 



o . • E 
~ 
~ 

~ 
o • < • .. 

713 
O apelo formulado pelo Presidente mostra quanto o Governo Federal 

está divorciado do desejo nacional, que é a afirmação de nossa soberania no 
concerto das nações, promovendo o desenvolvimento e o progresso do Pais, 
cem a expansão da atividade econômica e a melhoria nos indicadores 
sociais. Ao contrário, estamos diante de uma realidade perversa, que 
imobiliza o crescimento brasileiro, inibe a oferta de empregos, provoca 
falências e produz, por conseqüência, a redução na qualidade de vida de 
nossa população. 

Na atual conjuntura, a bravata do Sr. Presidente denota, mais uma vez, o 
seu alheamento à realidade brasileira, pois, como esperar o crescimento das 
exportações se o nosso parque industrial está debilitado pela ausência de 
uma polftica industrial, que considere não apenas a necessidade de se gerar 
saldos ccmerciais positivos, mas, acima de tudo, priorize o desenvolvimento 
da indústria nacional? 

Como entender que esse Governo que deseja aumentar as exportações é 
o mesmo que resiste em realizar a indispensável reforma tributária, única 
opção capaz de desonerar os nossos produtos e de tomá-los ccmpetitivos no 
mercado internacional? 

É evidente que toda empresa deseja vender seus produtos, mas, para 
tanto, são necessárias condições favoráveis. Essas condições, por sua vez, 
são determinadas e criadas pelo Governo, através do estabelecimento de 
polfticas ideais para a exportação e do fornecimento de infra-estrutura capaz 
de agilizar a colocação de nosso produto nos mercados. 

Nesse aspecto, mais uma vez, falhou o Governo Federal, pois priorizou a 
destinação de recursos para o pagamento dos serviços das dividas interna e 
externa e deixou de realizar os investimentos necessários para a ampliação 
da geração de energia e para a melhoria de nossas estradas e portos. 

É o caso das estradas federais em nosso Estado, que se encontram em 
péssimas ccndições de uso, razão por que estou encaminhando á Mesa da 
Assembléia requerimento para a formação de ccmissão especial que estude 
a viabilidade do programa de concessão de rodovias federais em Minas 
Gerais, especialmente da BR-459, cuja situação critica compromete a 
expansão do parque tecnológico do Sul de Minas. 

Aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, são essas as razões que 
levaram este Deputado, após muitos debates, audiências e questionamentos, 
até mesmo a ir a Brasflia conversar com o nosso Ministro, juntamente com a 
nossa bancada sul-mineira, quando S. Exa. afirmou, categoricamente, o 
compromisso do Governo Federal de iniciar imediatamente o recapeamento 
da BR-459. Isso desde novembro do ano passado, e hoje, decorrido quase 
um ano, nem sequer tivemos uma satisfação por parte do Governo Federal . 
Aliás, diga-se de passagem, essa operação tapa-buracos que a nossa 
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rodovia federal recebeu foi realizada pelo Governo Estadual, chamando 
para si a preocupação, de modo a evitar que percamos mais vidas como 
estamos perdendo nessa rodovia. 

Para justificar o pedido, iniciamos perguntando quantas vidas mais serão 
necessárias. Esta é a angustiante indagação que serve de tema para a 
campanha de mobilização da sociedade, que exige providências definitivas 
das autoridades para a reparação de uma das mais importantes rodovias 
federais em nosso Estado, que é a BR-459, também conhecida por rota 
tecnológica, em razão da grande concentração de indústrias do ramo de 
produção tecnológica nos municípios mineiros atendidos por essa rodovia. Já 
não há como adiar a solução da grave situação em que se encontram as 
rodovias federais em Minas Gerais, especialmente a BR-459, que liga as 
principais cidades do Sul de Minas, cuja restauração é fator preponderante 
para o desenvolvimento da região e conseqoente melhoria da qualidade de 
vida para todas as comunidades que dela necessitam. É inadmissível que 
mais vidas sejam ceifadas em decorrência das condições precárias de 
circulação dessas rodovias. Por outro lado, no caso da BR-459, não é 
possível que um promissor projeto de desenvolvimento da região sul-mineira, 
baseado na transformação da região em um pólo de tecnologia, seja 

. comprometido pela ausência de estradas - trafegáveis ao menos - que 
possibilitem o acesso e o escoamento da produção. 

O requerimento em tela, Sr. Presidente, é para a formação de uma 
comissão especial que possa promover debates, discussões, fazer análises e 
estudos da situação presente, para, afinal, apresentar propostas de 
mudanças e transformações concretas para uma nova realidade. 

Se necessário for, a custo das vidas que estamos perdendo no Sul de 
Minas, por intermédio dessa comissão convocaremos o Sr. Ministro dos 
Transportes, porque não podemos mais permanecer silentes diante de 
tamanho descaso, desrespeito e falta de sensibilidade dos nossos 
governantes federais. Não temos mais a quem recorrer. Famflias e famllias 
choram a morte de seus entes queridos. Não podemos mais nos omitir. 

Essa comissão, Sr. Presidente, estamos solicitando neste momento, talvez 
em caráter de urgência, porque a vida é o bem mais precioso que o cidadão 
tem. Não temos mais tempo a perder. Que essa comissão vá a Brasília, 
discuta, assuma o compromisso e vá até o Presidente da República para que 
tenha, pelo menos, o sentimento cristão de evitar essa situação precária, 
trágica, que estamos vivendo na região Sul de Minas. 

Queremos debater com toda a sociedade, com todos os Prefeitos, com 
todos os Secretários. Temos a certeza de que esta Assembléia, que sempre 
foi o chão sagrado na defesa dos interesses do nosso povo, estará atenta a 
essa situação angustiante por que passa a nossa região. 
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Esse impasse não se resolve com discursos, mas com uma ação firme 

e determinada em favor dos diversos setores da economia brasileira, que 
agoniza pela falta de crescimento, levando-nos à arriscada possibilidade de 
repetirmos a situação da Argentina. 

Não há como negar que o povo brasileiro enfrenta, em nossos dias, 
gravíssimos problemas. É até provável que nenhuma geração de nossa 
história contemporânea se tenha deparado com tão ingentes desafios como 
os que hoje vemos. 

No entanto, nós, mineiros, de maneira muito particular, devemos assumir, 
nesse contexto, o nosso histórico papel de vanguarda, exercendo com todo 
vigor nossa criatividade, lucidez e toda a habilidade de que formos capazes, 
para não continuarmos como elementos periféricos em um mundo que 
marcha firme para a globalização, para a falta de respeito à dignidade 
humana. 

É preciso empreender um novo projeto de desenvolvimento nacional. 
Nesse caso, mais uma vez, Minas Gerais tem como colaborar, e muito. 

Quero destacar aqui o relevante trabalho realizado pela Fundação João 
Pinheiro, presidida pelo ex-Deputado e festejado cientista político Jarbas 
Medeiros. Os projetos ali elaborados poderão contribuir consideravelmente 
para formatação de um novo pacto federativo, capaz de minimizar as 
desigualdades existentes em nossa sociedade, particularmente em nossa 
região. Precisamos ter a vontade coletiva de questionar esse estado de 
coisas, levando o nosso País a alcançar um destino de grandeza. Que a 
esperança nacional não se veja, mais uma vez, frustrada. Nesse sentido, 
entendemos ser da maior importância a participação popular no Fórum Minas 
por Um Outro Mundo, Produção de Riquezas e Reprodução Social, que será 
promovido nesta Casa, a partir do dia 29, quando estarão sendo avaliadas 
propostas alternativas diante do quadro de estagnação em que vivemos. 

É preciso avançar na mobilização popular e assinalar, com muita ênfase, 
para o Governo Federal que o Brasil deseja mudanças imediatas, sob pena 
de comprometer o seu futuro. Que o grito de todos os mineiros, quando se 
aproxima o 7 de setembro, seja de repúdio diante dessa desastrosa polltica 
econômica do Presidente Fernando Henrique, que afeta a todos nós. Que as 
nossas esperanças sejam renovadas, diante da possibilidade do 
compromisso de promover transformações sérias e concretas. Que desta 
Assembléia, pioneira em todos os movimentos democráticos, possamos 
partir, unidos e fortes, em defesa dos nossos filhos e da nossa gente Sul-
mineira e mineira. São essas as minhas considerações. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
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Abertura de Inscrições 

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

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar os 
Mecanismos de Formação do Preço do Leite, na Indústria e no Comércio, e 
Investigar Indícios de Cartelização, doravante denominada CPI do Preço do 
Leite. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado 
lvair Nogueira; pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente 
- Deputado Bilac Pinto; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; 
suplente - Deputado Dilzon Melo; pelo PDT: efetivo - Deputado João Batista 
{:te Oliveira; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PPB: efetivo -
Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PPS: 
efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Marco Régis. 
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no 
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Formação de uma Política 
para o Desenvolvimento do Esporte no Estado de Minas Gerais, doravante 
denominada Comissão Especial do Esporte. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
lvair Nogueira; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo PSDB: efetivo -
Deputada Maria Olivia; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
pelo PTB: efetivo - Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado 
Cristiano Canêdo; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente -
Deputado Marcelo Gonçalves. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constttuição n• 61/2001, do 
Deputado Rogério Correia e outros, que Institui o Teto Salarial na 
Administração Pública Estadual. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo 
Rezende; suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Agostinho Patrús; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Dilzon Melo; suplente- Deputado Arlen Santiago; pelo PT: 
efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 
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Comunicação da Presidência 

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 
termos da Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.501 e 2.502/ 
2001, da Comissão de Educação; 2.503 e 2.504/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do art. 104 do Regimento 
Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 65" 
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n• 1.473/2001, do Deputado Márcio 
Cunha, e dos Requerimentos n•s 2.365/2001, do Deputado Pinduca Ferreira; 
2.396/2001, da Comissão de Assuntos Municipais; e 2.418/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues. (Ciente. Publique-se.). 

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

inciso VIl do art. 232, ele o art. 141, do Regimento Interno, requerimentos do 
Deputado Márcio Kangussu (2), solicitando a inclusão em ordem do dia dos 
Projetos de Lei n•s 944/2000 e 1.497/2001, uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 

solicita seja constitulda comissão especial para proceder a estudos sobre a 
viabilidade do programa de concessão de rodovias federais em Minas Gerais, 
especialmente da BR-459. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Cumpra-
se. 

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

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

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

Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.836 e os Projetos de Lei n•s 1.172 e 
1.175/2000, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, 
e ainda o Projeto de Lei n• 521/99, que recebeu emendas em Plenário na 
referida reunião e foi devolvido à Comissão de Educação. Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr . 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação do 
quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados 

~------------------------------_J 
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aos 13 Deputados nas comissões, perfazem o total de 38 Deputados. 
Portanto, não há quórum para votação, mas o há para discussão da matéria 
constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.421/2001, 

do Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais- ITER -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 por sua 
aprovação com as Emendas n•s 3, da Comissão de Justiça, 4 e 5, que 
apresenta, e as subemendas que receberam o n• 1, que apresenta, às 
Emendas n•s 1 e 2. A Comissão de Política Agropecuária opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n•s 3, da Comissão de Justiça, 5, da 
Comissão de Administração Pública, as subemendas que receberam o n• 1, 
também da Comissão de Administração Pública, às Emendas n•s 1 e 2, da 
Comissão de Justiça, as Emendas n•s 6 e 7, que apresenta, e a Subemenda 
n• 1, de sua autoria, á Emenda n• 4, da Comissão de Administração Pública. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n•s 5 a 7, com as subemendas que receberam o n• 1 às 
Emendas n•s 1, 2 e 4 e com a Subemenda n• 1, que apresenta, à Emenda n• 
3. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n• 1.322/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona à 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores. Encerra-se a discussão. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e 

persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência vai passar à 3• 
Parte da reunião, destinada a comunicações e ao pronunciamento de 
oradores inscritos. 

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Mauri Torres - falecimento do Sr. 
Antônio da Silva Araújo, em Viçcsa. (Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 29, ás 9 horas, e 
para a reunião especial também de amanhã, ás 19 horas, nos termos dos 
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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 175" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/8/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: Ata- 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Existência de quôrum para 
discusssão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
n° 14.836; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 521/99; apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e das 
Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com as emendas e a subemenda à Comissão de Educação - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 1. 172/2000; encerramento da discussão -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.175/2000; designação de 
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão -
Chamada para verificação do número regimental; existência de quórum para 
votação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
14.836; rejeição - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.172/2000; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.175/2000; aprovação - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
TarqOfnio - frani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria- Luiz Menezes- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu 
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira 

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 



nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 

para votação, mas que o há para a discussão das matérias constantes na 
pauta. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.836, 
que dispõe sobre obras representativas do património cultural mineiro e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley A vila) - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n• 521/99, do Deputado Antônio Júlio, que altera a redação do 
art. 2• da Lei n° 12.186, de 5/7/96, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder ingresso gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade, aos 
profissionais e às autoridades que menciona, para competição esportiva 
realizada em estádio e praça de esportes de propriedade do Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a 
Emenda n• 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão 
de Educação. Em discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N" 521/99 

Substitua-se, na Emenda n• 1, a parte que diz "e aos árbitros de futebol 
devidamente registrados na Federação Mineira de Futebol ou em ligas 
regionais e municipais", por "e aos árbitros de futebol devidamente 
registrados no Sindicato dos Arbitres de Futebol.". 

Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Mauri Torres 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 521/99 
EMENDA N°2 

Dê-se aos arts. 1 • e 2° a seguinte redação: 
"Art. 1°- O art. 2• da Lei n• 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a vigorar 
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com a seguinte redação: 

Art. 2° - O beneficio a que se refere o art. 1 o desta lei se estende aos ex-
jogadores profissionais e aos árbitros de futebol, que terão acesso ao local do 
evento por meio da apresentação de carteira especial, a ser expedida pela 
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais- ADEMG.". 

Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Mauri Torres 

EMENDA N° 3 
Dê-se aos arts. 1° e 2° a seguinte redação: 
"Art. 1°- O art. 2° da Lei n° 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
Art. 2° - O beneffcio a que se refere o art. 1 o desta lei se estende aos ex-

jogadores profissionais e aos árbitros de futebol, que terão acesso ao local do 
evento por portaria especial, desde que comprovem sua presença por 
motivos técnicos. 

Parágrafo único - Considera-se motivo técnico a participação em programa 
de televisão e colunas de jornais e a realização de trabalhos em clubes 
amadores.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias. 
Sala das Reuniões, de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foram apresentadas ao projeto emenda e subemenda à Emenda n° 1, do 
Deputado Mauri Torres, que receberam, respectivamente, os n°s 1 e 2, e 
emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nos termos do § 2° do art. 188 
do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as emendas e 
a subemenda à Comissão de Educação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.172/2000, do Deputado 
Sargento Rodrigues, que altera a redação do art. 2° da Lei n° 12.644, de 
17/10/97. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não h à 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.175/2000, da Deputada 
Elaine Matozinhos, que dispõe sobre a obrigatoriedade do detalhamento dos 
serviços cobrados e prestados pelas operadoras do sistema de telefonia do 
Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir 
parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência 
designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para emitir seu parecer. 

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

722 

O projeto de lei em tela, da Deputada Elaine Matozinhos, tem como 
objetivo estabelecer a obrigatoriedade do detalhamento dos serviços 
cobrados e prestados pelas operadoras do sistema de telefonia no Estado. 

Publicado em 24/8/2000, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Aprovada em 1 • turno, retornou a matéria à 
Comissão de Defesa do Consumidor para, em 2• turno, receber parecer 
quanto ao mérito. 

Diante da perda de prazo naquela Comissão, conforme dispõe o art. 211 do 
Regimento Interno, retorna a matéria ao Plenário para receber parecer de 2° 
turno. 

Fundamentação 
Apesar de a transparência nas relações de consumo ser imposição legal 

(arts. 4° e 6° do Código de Proteção e Defesa do Consumidor), tal principio 
nem sempre é observado, principalmente no que diz respeito às 
concessionárias do serviço público de telefonia. 

O projeto em análise objetiva, então, harmonizar as relações entre os 
prestadores de serviços e os usuários, que ficam sempre em uma situação 
vulnerável quando recebem suas contas mensais e não sabem exatamente o 
que estão pagando. A questão do impulso excedente por diversas vezes foi 
questionada, sem que as empresas tenham apresentado uma solução 
convincente que pudesse esclarecer quaisquer dúvidas em relação à licitude 
da sua cobrança. 

Ainda mais recentemente, surgiram novas dúvidas, que precisam ser 
esclarecidas, quanto à cobrança de ligações originadas de telefone fixo para 
celular, sem que o devido detalhamento seja demonstrado ao usuário. 

A Agência Nacional de Telecomunicações, por sua vez, não tem exercido 
com eficácia o seu papel fiscalizador e punitivo, objetivando conter os 
acintosos abusos cometidos pelas concessionárias que insistem em 
desrespeitar a lei que rege a matéria: o Código do Consumidor. Diante, 
então, desse comportamento inadequado das empresas, resta ao Poder 
Legislativo adotar os instrumentos jurídicos capazes de conter tais abusos. 

Conclusão 
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2• turno, do 

Projeto de Lei n• 1.175/2000. 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Em discussão, o projeto. (-

Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Esgotada a 
matéria da pauta em fase de discussão, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de 
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quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há quórum 

para a votação da matéria constante na pauta. 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.836, 

que dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o inciso 11 do art. 263, 
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto votarão 
"sim". Os que desejarem rejeitá-lo votarão "não. A Presidência convida para 
atuarem como escrutinadores os Deputados Agostinho Patrús e Bilac Pinto. 
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação 
secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio A velar- Geraldo Rezende - Hely TarqOfnio- lvair Nogueira -João Leite 
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen - Mauro Lobo- Miguel Martini 
- Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da 
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados, foram encontradas na urna 53 

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados, votaram "não" 40 

Deputados, houve 1 voto em branco e 1 voto nulo. Está, portanto, rejeitado o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.836. A promulgação . 

Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.172/2000, do Deputado 
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Sargento Rodrigues, que altera a redação do art. 2° da Lei n° 12.644, de 
17/10/97. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1.172/2000 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.175/2000, da Deputada Elaine 
Matozinhos, que dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado dos 
serviços prestados pelas operadoras de telefonia do Estado. A Comissão de 
Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir parecer. Foi designado 
relator em Plenário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que opina pela 
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

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

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

ATA DA 68" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 
PREVID!::NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia quatorze de agosto de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e 
João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, o Presidente designa o 
Deputado João Leite para relatar os Projetos de Lei n°s 1.261/2000, 1.602, 
1.616 e 1.620/2001, o Deputado Luiz Menezes para relator os Projetos de Lei 
n°s 1.576 e 1.605/2001 e o Deputado Bené Guedes para relatar os Projetos 
de Lei n°s 1.579 e 1.606/2001. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da 
Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os 
Projetos de Lei n°s 1.568 e 1.542/2001 (relator: Deputado Bené Guedes), o 
último com a Emenda n°1; 1.555 e 1.567/2001 (relator: Deputado Luiz 
Menezes), ambos com a Emenda n° 1; 1.559/2001 (relator: Deputado João 
Leite), com a Emenda n° 1; 1.564/2001 (relator: Deputado Adelino de 
Carvalho), os quais são aprovados. A seguir, o Presidente submete a votação 
o Requerimento n° 2.395/2001, que é aprovado. Cumprida a finalidade da 
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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, 22 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - Luiz Menezes. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECERES SOBRE OS VETOS AS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 14.818, 

14.838 E 14.840 E A PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 67 
As quinze horas do dia dezesseis de agosto de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Bilac Pinto, João Leite, Maria José 
Haueisen e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, 
declara aberta a reunião, comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar relatores para apresentarem 
pareceres aos vetos objeto de análise da Comissão. A seguir, a Presidente 
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado João 
Leite para atuar como escrutinador. Realizada a votação e feita a contagem 
dos votos, são eleitos, respectivamente, os Deputados João Leite e Márcio 
Cunha como Presidente e Vice-Presidente, com quatro votos cada um. O 
Deputado João Leite é empossado como Presidente da Comissão, 
oportunidade em que agradece a escolha do seu nome para presidir a 
Comissão e dá posse ao Vice-Presidente eleito. A seguir, o Presidente 
designa o Deputado Bilac Pinto para relatar os Vetos Parciais à Proposição 
de Lei Complementar n• 67 e à Proposição de Lei n• 14.838 e a Deputada 
Maria José Haueinsen, para relatar o Veto Total à Proposição de Lei n• 
14.818 e o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.480. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encenra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 708 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

As quinze horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Ambrósio Pinto e Geraldo 
Rezende (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da 
liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, e na ausência do Deputado Dimas Rodrigues, o Vice-Presidente, 
Deputado Ailton Vilela, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio 
Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias 
constantes na pauta. Logo a seguir, a Presidência procede à leitura da 
seguinte correspondência exemplar do informativo "Noticiário do IBAM", com 
o Programa "Delnet" para os municípios brasileiros; oficio do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais sobre as providências tomadas e dando 
ciência de sua manifestação com relação à matéria publicada no jornal "Folha 
de S. Paulo" do dia 28/11/99, que dispõe sobre emissão de notas frias pelas 
prefeituras municipais. Nesse momento, o Deputado Dimas Rodrigues 
comparece à reunião e assume a Presidência, e o Deputado Geraldo 
Rezende, seu substituto, se retira. Na fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário desta Casa, o 
Deputado Ambrósio Pinto, relator do Projeto de Lei Complementar n• 
35/2001, no 2• turno, apresenta parecer pela aprovação, o qual é aprovado. 
Logo após, o Deputado Ailton Vilela, relator do Projeto de Lei n• 1.478/2001, 
no 1• turno, apresenta parecer pela aprovação do projeto na forma do 

.Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
sendo o parecer aprovado. Na fase de discussão e votação de proposições 
que dispensam apreciação do Plenário da Assembléia, são aprovados os 
Requerimentos n•s 2.419, 2.420 e 2.423/2001. Em seguida, é apresentado e 
aprovado o requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada em que 
solicita audiência pública da Comissão, com a finalidade de discutir o Projeto 
de Lei Complementar n• 10/99, que institui as Aglomerações Urbanas 
Integradas e Planejadas. A Presidência registra a presença do Vereador 
Jarbas Mendes, do Município de Capitão Enéas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Ailton Vilela- Ambrósio Pinto. 

ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI 
ROBIN HOOD 

As quinze horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dinis Pinheiro e 
Antônio Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse 
da Comissão e a ouvir convidados. Registra-se a presença dos seguintes 
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convidados: Srs. limar Bastos Santos, Superintendente Executivo da 
Fundação Biodiversitas, e Argileu Martins da Silva, Diretor Técnico da 
EMATER-MG. Em seguida, a Presidência inicia a fase de debates, 
concedendo a palavra aos convidados e aos parlamentares, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Passa-se, então, à fase de apreciação de 
proposições da Comissão, quando é aprovado requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja o Sr. José Henrique Portugal, 
ex-Secretário Geral do Governo Eduardo Azeredo, convidado a participar de 
reunião da Comissão, a fim de trazer subsidies para seus trabalhos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente - Dinis Pinheiro - Cristiano Canêdo. 

ATA DA 64" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, 
Antônio Andrade e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o 
Presidente dá ciência da correspondência recebida dos Srs. Gervásio Maia, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba; José Roberto 
Fumach, Prefe~o de ltatiba e Presidente do Consórcio Piracicaba-Capivari-
Jundiaf, e da Comissão de Aliados do SOS Serra da Piedade, que tratam de 
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se á discussão e votação de 
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Na condição 
de relator, o Deputado Fábio Avelar procede à leitura do parecer sobre a 
Emenda n• 1, apresentada em Plenário, no 1 • turno, ao Projeto de Lei n• 
1.305/2000, mediante o qual conclui pela rejeição da emenda. Submetido a 
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Passa-se a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia, ocasião em que o Presidente submete a votação o 
Requerimento n• 2.437/2001, que é aprovado. Na 3" Parte da Ordem do Dia, 
são votados e aprovados requerimentos da Deputada Maria José Haueisen, 
solicitando a realização de audiências públicas para discutir, com convidados, 
os impactos sociais e ambientais causados pela Brumafer, caso suas 
atividades mineradoras sejam estendidas até a Serra da Piedade; e para 
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discutir, com convidados, a situação do lixão de Justinópolis, bem como a 
instalação da coleta de lixo e saneamento dos esgotos na região; dos 
Deputados Antônio Andrade e Maria José Haueisen, solicitando reunião para 
discutir, com convidados, os Projetos de Lei n•s 1.549 e 1.558/2001; do 
Deputado Doutor Viana, solicitando a realização de reunião conjunta com a 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para discutir, com convidados, a 
preservação e revitalização da Lagoa da Pampulha; do Deputado Márcio 
Cunha, solicitando a realização de reunião conjunta com a Comissão de 
Turismo, Indústria e Comércio para discutir, em audiência pública, os projetos 
sustentáveis criados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Minas Gerais- AGMinas -; reunião conjunta com as Comissões de 
Educação e de Turismo para discutir, em audiência pública, a construção do 
Planetário de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade- Fábio Avelar. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS As PROPOSIÇ0ES DE LEI N°S 
14.819 E 14.835 

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, João 
Batista de Oliveira e Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado Luiz 
Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad doe", Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a 
ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão. O Presidente informa 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação 
e convida o Deputado Antônio Andrade para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Luiz Tadeu Leite 
e para Vice-Presidente a Deputada Elbe Brandão. O Presidente "ad doe" dá 
posse à Vice-Presidente eleita e passa-lhe a direção dos trabalhos. Ato 
continuo, a Deputada Elbe Brandão convoca os membros da Comissão para 
a 1" Reunião Extraordinária, hoje, às 15h45min. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Elbe Brandão -Antônio Andrade. 
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As dez horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Agostinho 
Patrús e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A 
seguir, a Presidente comunica que em 9/8/2001 foram designados os 
Deputados João Paulo e Agostinho Patrús, respectivamente, relatores dos 
Projetos de Lei n°s 1.111 e 1.269/2000, no 2° turno; em 10/8/2001 foi 
designado o Deputado Bené Guedes como relator do parecer sobre emenda 
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.078/2000, no 1° turno; e em 
21/8/2001 foram designados o Deputado João Paulo corno relator do parecer 
sobre emenda apresentada em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 
932/2000 e o Deputado Bené Guedes como relator do Projeto de Lei n° 
1.244/2000, no 2° turno. Passa-se á 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidente redistribui o 
Projeto de Lei n° 1.111/2000 ao Deputado Bené Guedes, que emite parecer 
pela aprovação da matéria no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n° 1.269/2000, emite 
parecer pela aprovação da matéria no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, 
o Deputado Bené Guedes emite seu parecer pela aprovação da Emenda n° 
3, apresentada em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 1.078/2000. 
Posto em discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidente redistribui 
o Projeto de Lei no 1.553/2001, no 1° turno, ao Deputado Agostinho Patrús e 
defere a solicitação de prazo regimental para emitir parecer feita pelo relator. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes -Agostinho Patrús. 

ATA DA 65" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil e 
um, comparecem no Plenário da Assembléia Legislativa os Deputados Paulo 
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Piau, Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, Eduardo Brandão e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Sebastião Costa, suplente. Registram-se as presenças dos 
Deputados Adelino de Carvalho, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, Eduardo 
Brandão, Elbe Brandão, lvair Nogueira, João Leite, José Braga, Luiz Tadeu 
Leite, Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Marco Régis, Pastor George, Rogério 
Correia, Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira e de 
aproximadamente 250 servidores da educação. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a debater a situação dos servidores designados da área da 
educação, tendo em vista o concurso público a ser promovido pela Secretaria 
da Educação, e convida a participar da mesa dos trabalhos o Sr. Marcos 
Miranda Sodré Mendes, Vice-Prefeito de Elói Mendes, e a Sra. Simone da 
.Consolação Silva Ribeiro, Técnica da 39" SRE-Uberaba. O Presidente 
comunica que, no dia 8/8/2001, o Deputado Antônio Carlos Andrada, no 
exercício da Presidência avocou a si a relataria dos Projetos de Lei n.•s 
22/19, 1.255/2000, 1.578 e 1.594/2001 e designou o Deputado José Henrique 
para relatar os Projetos de Lei n.•s 1.409 e 1.598/2001 e o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n.• 1.614/2001 e designa os 
Deputados Antônio Carlos Andrada e José Henrique para relatarem, 
respectivamente, os Projetos de Lei n.•s 1.627 e 1.643/2001. O Deputado 
José Henrique lê correspondência da Sra. Ângela Maria Barbosa, Diretora da 
Escola Estadual de Ribeirão da Folha, do Município de Minas Novas, 
denunciando os cursos de licenciatura plena ministrados no Municfpio de 
Cambuf. Dando seqüência, o Presidente lê oficio do Secretário da Educação 
comunicando seu não comparecimento à audiência. A seguir, o Presidente 
concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento 
que motivou a realização da reunião, e aos parlamentares presentes. Segue-
se amplo debate, conforme consta nas notas taquigràficas. Antes do 
encerramento dos trabalhos, o Presidente submete a votação nove 
requerimentos, os quais são aprovados. Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(4), solicitando se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Secretário da Educação pelo resultado da pesquisa que aponta o Estado de 
Minas Gerais como o Estado com melhor estrutura para o ensino básico; com 
o Ministro da Educação, o Secretário da Educaçao e o Diretor da Escola 
Agrotécnica Federal de Inconfidentes pela celebração de convênio que 
liberará recursos para a Escola; se encaminhe oficio ao Secretário da 
Educação pedindo que receba a Comissão Representativa dos CESECs e 



• • -< 
c ;; 
• : 
~ 

731 
seja formada comissão para pedir ao Governador do Estado soluções 
para o assunto da audiência; do Deputado Sargento Rodrigues (2), 
solicitando a constituição da Frente Parlamentar Pró-Servidores da 
Educação; do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja ralizada reunião 
conjunta com as Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, para se discutir a construção do planetário de 
Belo Horizonte; da Deputada Maria OUvia, solicitando seja realizada reunião 
para debater a regulamentação da Lei n.• 13.464, de 2000, que criou o 
FUNPAT; dos Deputados Rogério Correia e Paulo Piau, solicitando 
audiências públicas no interior, para debater o plano de carreira do 
magistério. Ficou acertado que as audiências ocorrerão juntamente com as 
reuniões solicitadas pelo Deputado Antõnio Carlos Andrada para avaliar o 
ensino mineiro após dois anos do Governo Itamar Franco. E o último, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja o Secretário da Educação 
convocado para reuni!!o da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença do público e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique. 

ATA DA 168 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÍ:NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Luiz Menezes, Bené Guedes e João Leite, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comiss!!o presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir 
os Srs. Fábio Antônio da Silva e Carlos Fabiano Braga, ambos 
representantes do Ramo Trabalho-FETRAMINAS; Antônio Carlos Oliveira 
Pereira, Procurador do Trabalho, representando a Sra. Márcia Campos 
Duarte Florenzano; Ronaldo Sucata; Margarida Barreto de Almeida Campos, 
Auditora Fiscal do Trabalho, representando o Sr. Wellington Gaia; e Odacir 
Klein, advogado da Associação das Cooperativas Brasileiras, que irão 
discutir, em audiência pública, o cooperativismo. O Presidente registra a 
presença dos Deputados Ivo José, José Henrique, Mauro Lobo e Paulo Piau 
e convida os expositores a tomar assento à mesa. A seguir, passa a palavra 
ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que motivou a realização da 
reunião, para suas considerações iniciais. Ato continuo, o Deputado Dalmo 
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Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado Bené Guedes e 
apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos na reunião os Srs. 
Odacir Klein, Fábio Antônio da Silva e Carlos Fabiano Braga. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. Após a exposição dos convidados, 
passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - João Leite - Luiz 

Menezes. 
ATA DA 388 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas do dia vinte e três de agosto de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Ângelo, 
Marcelo Gonçalves, e Doutor Viana, membros da Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Márcio Cunha. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende , declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 • Tu mo do Projeto de Lei n• 
1.439/2001, do Governador do Estado. Submetido a discussão, é aprovado o 
parecer do relator Deputado Edson Rezende, que conclui pela aprovação da 
matéria, com as Emendas n•s 1 a 4, 6 a 9, 11 a 15, 16, 18 a 28, da Comissão 
de Justiça, com as Emendas n•s 29 a 36, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n•s 5 e 1 O, da Constituição e Justiça. A seguir, é aprovado 
requerimento do Deputado Edson Rezende, em que solicita a realização de 
reunião da Comissão para debater, em audiência pública, a situação dos 
funcionários do IPSEMG. Para tanto, solicita sejam encaminhados convites a 
representantes do Sindicato dos Servidores do IPSEMG e da Diretoria do 
IPSEMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de julho de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Ângelo. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI 

N°S 14.819 E 14.835 
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As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Tadeu Leite, 
Elbe Brandão e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença dos Deputados Paulo Piau, Jorge Eduardo de 
Oliveira e do Sr. Gustavo de Lima Arouca. Havendo número regimental, a 
Vice- Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e 
empossa, como Presidente desta Comissão, o Deputado Luiz Tadeu Leite, 
que assume a direção dos trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Piau que 
proceda a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente, informa que a reunião se 
destina a ouvir o Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Ato continuo, passa a palavra ao 
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a reunião, que 
tece suas considerações iniciais. O Presidente passa então a palavra ao 
convidado, Sr. Ronaldo Scucato, que faz a ampla explanação sobre a matéria 
objeto da da reunião. A seguir, é passada a palavra ao Sr. Gustavo de Lima 
Arouca, que tece suas considerações sobre a matéria. Segue-se amplo 
debate entre os Deputados e os convidados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, na próxima terça-feira, dia 28, ás 14h30min, conforme edital a 
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente - João Batista de Oliveira - Pastor George - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.579/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Sargento Rodrigues, através do projeto ora analisado, 
pretende declarar de utilidade pública a entidade denominada Amigos dos 
Meninos Assistidos de Caratinga- AMAC -, com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Dando prosseguimento á tramitação, compete agora ao presente órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 
I, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório possui como objetivo implementar 
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programas que ofereçam às crianças e aos adolescentes, em reconhecida 
e peculiar situação de risco pessoal e social, garantias e oportunidades de 
proteção, recuperação e reintegração, contando com o apoio dos seus 
familiares e da comunidade em que vivem. 

Presta, dessa maneira, relevantes serviços à justiça de Caratinga, 
notadamente à Vara da Infância e da Juventude. 

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública fortalecerá, 
certamente, as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.579/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.580/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Bilac Pinto, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente de 
Cláudio - ASCOBEC -, com sede nesse município. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária Beneficente de Cláudio, sem fins lucrativos, 

possui como objetivo essencial promover o desenvolvimento comunitário 
através da realização de obras e ações com vistas à melhoria de qualidade 
de vida da população. 

No âmago de seu objetivo maior, visa a proteger a saúde da famllia, da 
maternidade, da infância e das pessoas da terceira idade, ajudando na 
reabilitação dos portadores de deficiência. Também luta para combater a 
fome e a pobreza e presta assistência às famílias carentes na área de 
educação, doando material escolar e didático. Ademais, divulga e incentiva o 
lazer, o esporte e a cultura como forma de integração social, constituindo-se 
em fator de unificação de toda a comunidade. 

É mais do que justo e meritório conceder à instituição o titulo declaratório 
de utilidade pública, como forma de estimular o seu trabalho, tão necessário 
e relevante. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.580/2001 na forma original. 
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Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.586/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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A proposição em análise é de autoria do Deputado Antônio Júlio e tem por 
escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de Assistência 
Social Lar dos Idosos Selma Maria Reis, com sede no Município de 
Papagaios. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou a Emenda n° 
1. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete-nos agora examinar o 
projeto quanto aos lindes estabelecidos no art. 102, XIV, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Instituída a 19/6/98 e tendo sede em zona rural do Municfpio de Papagaios, 

a Associação, de que trata o projeto é uma sociedade civil que contribui 
significativamente para a promoção do bem-estar de seus associados, em 
parceria com o poder público. 

Entre os seus objetivos, enunciados no art. 2° do seu estatuto, destacam-
se: a proteção da saúde, da famflia, da maternidade, da infância e da velhice, 
seja prestando assistência médica, hospitalar e odontológica, seja 
oferecendo equipamentos para deficientes, ou mesmo incentivando a criação 
de creches e asilos; o combate à fome e à pobreza, mediante a doação de 
alimentos e agasalhos; a prática do esporte e a divulgação da cultura; a 
proteção do meio ambiente; e a promoção e o desenvolvimento de 
programas sociais de interesse comunitário. 

Por outro lado, cumpre-nos observar que Comissão de Constituição e 
Justiça apresentou emenda por entender que a expressão "de Papagaio" 
integra a denominação da entidade, ajuizamento esse com o qual não 
comungamos, porquanto tais vocábulos vêm acompanhados da sigla MG, o 
que indica tratar-se de referência ao local da sede. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.586/2001 e pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001 . 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.605/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei sob análise tem por 
finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, 
com sede no Município de Divinópolis. 

Ao proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e 
Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal, na forma apresentada. 

Em prosseguimento da tramitação da matéria, cumpre agora ao presente 
órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação tem por objetivo recuperar e orientar pessoas 

viciadas em substâncias entorpecentes e álcool, além de desenvolver o 
Projeto Quero Viver. 

Por tal razão, desenvolve trabalhos de reabilitação desses indivíduos, sem 
nenhuma distinção quanto a sexo, raça, cor e religião, mantendo ainda 
cursos profissionalizantes no intuito de integrar os viciados na vida social e 
torná-los úteis. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.605/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.616/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria Olívia, objetiva 
declarar de utilidade pública a Fundação São Carlos, com sede no Município 
de Lagoa da Prata. 

Examinado o projeto preliminarmente 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 a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade sob exame é sociedade civil de caráter beneficente e 

assistencial. 
É relevante mencionar que ela promove ações direcionadas para a saúde 

dos habitantes carentes do Município de Lagoa da Prata. Para tanto, tem por 
escopo dar prosseguimento à obra social da Santa Casa de Misericórdia do 
município, bem como manter e administrar o Hospital São Carlos. Também 
presta serviços assistenciais aos necessitados e promove cursos e 
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treinamentos direcionados para a educação para a saúde de profissionais 
da área. 

Pelo meritório trabalho que a entidade desenvolve, justo se faz declará-la 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.616/2001 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.620/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto ora analisado 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Leandro Ferreira, com sede nesse municipio. 

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

Fundamentação 
A APAE de Leandro Ferreira é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 

desenvolve atividades de caráter assistencial. Conforme indica sua própria 
denominação, ela está voltada para a promoção e a integração do · 
excepcional na sociedade, seja criando estabelecimento de ensino 
especializado, seja esclarecendo, orientando e auxiliando os pais e amigos 
no relacionamento com ele. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do titulo declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.620/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
40/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei complementar 
em epígrafe altera o Titulo 11 da Lei n• 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 23/6/2001, a proposição foi 
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do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no tocante 
aos aspectos constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos 
seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição objetiva inserir no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado de Minas Gerais o remanejamento de cargos públicos de um quadro 
de pessoal para outro do mesmo Poder, cujos planos de cargos e 
vencimentos sejam idênticos. 

Para tanto, acrescenta o Capítulo 11 no Titulo 11 do referido Estatuto com a 
denominação "Da Redistribuição", estabelecendo que "redistribuição ou 
remanejamento é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para 
quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, cujos planos 
de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da 
administração". 

O ato de remoção relativo aos servidores públicos está previsto no art. 80 
do Estatuto e se caracteriza pela movimentação dos servidores de uma para 
outra repartição ou serviço ou de um para outro órgão de repartição ou 
serviço. Destaque-se que este ato está restrito ao titular do respectivo cargo, 
permanecendo a previsão legal do quantitativo de cargos que compõem as 
carreiras do quadro de origem. 

Ressalte-se, por oportuno, o art. 12 e seu parágrafo único da Lei n• 10.961, 
de 1992, que dispõe sobre as normas de elaboração do quadro geral e dos 
quadros especiais, estabelece as diretrizes para a instituição dos planos de 
carreira do pessoal civil do Poder Executivo e dá outras providências, " in 
verbis": 

"Art. 12 - Em cada Quadro Especial de Pessoal, além dos cargos da 
respectiva carreira, poderão ser lotados, ainda, os provenientes de outras 
carreiras, de acordo com as necessidades administrativas. 

Parágrafo único - O servidor cujo cargo, na forma deste artigo, integre um 
Quadro Especial de Pessoal não se desvincula de sua carreira de origem.". 

Isto ocorre pelo fato de que na organização legal do serviço público exigida 
pela Constituição Federal os cargos públicos são criados para constituir o 
quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da 
administração pública. 

Se, porventura, surge a necessidade de se alterar a composição dos 
cargos integrantes das carreiras de um determinado quadro permanente, 
deve-se promover a alteração da lei que criou o quadro de pessoal, 
modificando o seu quantitativo, em obediência ao princípio da legalidade. 

Sendo assim, não obstante a relevância da iniciativa parlamentar sobre a 
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matéria em exame, haja vista a intenção de ressaltar a igualdade entre os 
planos de cargos e vencimentos, não se admite, à luz do principio 
constitucional, a transferência de cargos públicos de um para outro quadro, 
ainda que do mesmo Poder. 

Segundo os ensinamentos do administrativa Hely Lopes Meirelles, "quadro 
é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um 
mesmo serviço, órgão ou Poder. O quadro pode ser permanente ou 
provisório, mas sempre estanque, não admitindo promoção ou acesso de um 
para outro". (Direito Administrativo Brasileiro, 23• ed. Malheiros Editores 
Ltda., São Paulo, p. 349). 

Finalmente, impõe-se ressaltar que qualquer alteração no regime jurídico 
consubstanciado no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Minas Gerais é de iniciativa privativa do Governador, conforme determina a 
Constituição Estadual, no art. 66, inciso 111, letra "c". 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n° 
40/2001. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 979/2000 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo revogar disposição legal sobre o transporte de preso provisório ou 
condenado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/5/2000, foi a proposição 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, por ela apresentado. 

Em virtude de requerimento da Deputada Elbe Brandão, aprovado em 
19/6/2001, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva revogar o art. 1 o e seus parágrafos da Lei 

n° 13.054, de 1998, com a modificação introduzida pela Lei n° 13.396, de 
1999, que dispõe sobre o transporte de preso provisório ou condenado . 

O "caput" do art. 1 o da citada lei atribui à Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos a competência para o transporte do preso provisório ou 
condenado, nas hipóteses legais de transferência, saída ou remoção de 
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estabelecimento penal. 

Já os §§ 1 o e 2° do art. 1 o desse diploma legal determinam, 
respectivamente, que a Polícia Militar de Minas Gerais oferecerá escolta ao 
transporte do preso, quando a segurança assim o exigir, e que a 
implementação do disposto no "caput" se daria a partir de 1°/1/2000. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar o projeto em análise, 
destacou que "revogar esse dispositivo, simplesmente, sem previsão de 
quem deva assumir a atribuição do transporte dos presos, significa 
retrocesso". Na conclusão do parecer, aquela Comissão apresentou o 
Substitutivo n° 1, dando nova redação ao§ 2° do art. 1° da Lei n° 13.054, de 
1998, estendendo para até 1°/1/2003 o prazo para que a Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos pudesse implementar o disposto 
naquele artigo. 

Realmente, não é plausível que o Poder Executivo, o qual incumbe zelar 
pela custódia e pelo transporte dos presos no Estado, alegue falta de 
condições da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos para 
QUe esse órgão simplesmente se desincumba de sua responsabilidade, sem 
sequer definir a quem caberá essa competência. 

Desse modo, parece-nos que a medida proposta pela Comissão de 
Constituição e Justiça sana o vicio contido na proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

979/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Di mas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator- Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.528/2001 
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarqüinio, a proposição em epfgrafe dispõe 
sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de 
fenilcetonúria diagnosticados precocemente. 

Publicado em 11/5/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a esta 
Comissão, para exame quanto á sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do Regimento Interno. 
Foi designado relator o Deputado Sávio Souza Cruz, o qual emitiu parecer 
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da matéria. 
Rejeitado o parecer por esta Comissão, a proposição foi redistribuida para 
receber novo parecer, nos termos do art. 138, § 3°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O projeto objetiva determinar que o tratamento dos casos de 

hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria diagnosticados precocemente, 
de confonmidade com a Lei n° 11.619, de 1994, seja assumido pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Saúde. 

A proposição estabelece, também, que o atendimento dos pacientes 
incluirá o fornecimento de medicamentos necessários, bem como as 
providências para a importação de leite especial para os casos comprovados 
de fenilcetonúria durante o primeiro ano de vida da criança portadora da 
moléstia. 

Por fim, o projeto preceitua que a distribuição de medicamentos e o 
fornecimento do leite especial serão realizados pelos postos de saúde, 
mediante a comprovação do diagnóstico e após o cadastramento do paciente 
e de seu respectivo responsável. 

Conforme dispõe o art. 24, XII, da Constituição da República, a defesa da 
saúde é matéria que se encontra no rol das competências concorrentes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. 

De igual modo, os serviços de saúde pública estão incluídos na categoria 
das atividades comuns às três esferas estatais, conforme previsto no art. 23, 
11, da Carta Magna. 

Já os arts. 196 e 197 do mesmo diploma constitucional estabelecem que a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

No que tange à legislação infraconstitucional, é oportuno trazer à colação a 
norma contida no art. 2° da Lei Federal n° 8.080, de 1990, a qual estabelece 
as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, "in 
verbis": 

"Art. 2° - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1 o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econõmicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

§ 2° - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade.". 

Deve-se destacar, ainda, que os objetivos da proposição em exame estão 
preconizados, também, no "capur do art. 224 da Constituição Estadual, 
segundo o qual cabe ao Estado assegurar condições de prevenção das 
deficiências flsica, sensorial e mental, devendo dar prioridade à assistência 
pré-natal e à infância . 

Ademais, o projeto em estudo se coaduna com os principias insculpidos no 
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A esse respeito o jurista José Afonso da Silva preleciona que "o direito igual 
à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de 
doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno .... 
independentemente de sua situação econômica .... ". ("Direito Constitucional 
Positivo", 6° ed., 1990, Ed. Revista dos Tribunais, SP, p. 271.). 

Cabe salientar, por derradeiro, que está em vigor em nosso Estado a Lei n• 
11.619, de 1994, que obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do 
cariótipo e a triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do 
hipotireoidismo congênito -"exame do pezinho". 

Ora, não é razoável que o Estado ofereça gratuitamente o exame para 
diagnóstico dessas doenças, e não assuma a responsabilidade pelo seu 
tratamento. 

Desse modo, verifica-se que a proposição não encontra óbice de natureza 
jurfdico-constitucional nem legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pefa constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.528/2001. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz (voto contrário) -Sebastião Costa- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.566/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei n• 
1.566/2001 visa a estabelecer a Política Estadual de Reciclagem de 
Materiais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma original. A 
proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
A proposição em tela dispõe sobre a Polftíca Estadual de Reciclagem de 

Materiais, com o objetivo de incentivar o uso, a comercialização e a 
industrialização de materiais recicláveis tais como papel, metais ferrosos e 
não ferrosos, plásticos, entulhos da construção civil, vidros, etc. 

Para a consecução dos objetivos almejados, a iniciativa parlamentar 
determina ao Executivo que incentive e apóie a criação de centros de 
comercialização, distribuição e armazenagem de materiais recicláveis, a 
criação de distritos industriais voltados para o setor e o desenvolvimento, em 
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nlvel municipal, de programas ordenados de reciclagem. Indica, também, 
a promoção de campanhas de educação ambiental como forma de divulgar e 
valorizar o uso dos recicláveis. Os beneficios de que trata a lei seriam 
concedidos exclusivamente aos usuários, produtores e comerciantes 
cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
responsável pela coordenação e implementação dos objetivos previstos. Ao 
Estado competiria, ainda, adotar diversas medidas de natureza tributária, 
entre elas o regime de substituição tributária, a criação de área de 
neutralidade fiscal e o diferimento e a suspensão da incidência do ICMS. 

O escopo do projeto se insere, adequadamente, entre as competências 
constitucionais atribuldas ao poder público, ao qual, nos termos do art. 174 
da Constituição Federal, incumbe ser agente normativo e regulador da 
atividade econômica e exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 

Na atualidade, a reciclagem atinge uma importância econômica cada vez 
maior, sendo um instrumento essencial para diminuir a pressão sobre os 
recursos naturais. Sua efetivação permite que se utilize menos espaço 
territorial para a destinação final dos resíduos provenientes das inúmeras 
atividades humanas, desde as domésticas até as industriais. Por meio dela, 
prolonga-se a vida útil dos aterros e depósitos de lixo. 

Reciclagem, tecnicamente falando, é a reintrodução, em um processo 
produtivo, de reslduos ou rejeites obtidos a partir da elaboração de um· 
produto. Se após o consumo do produto for utilizado o material restante, isso 
caracterizaria o reaproveitamento do produto. 

Alguns dados nos indicam a necessidade da reciclagem como fonte de 
economia, tanto financeira como de energia: 1 tonelada de plástico reciclado 
economiza 130 kg de petróleo; a reciclagem de 1t de vidro gasta 70% menos 
energia do que sua fabricação com matéria-prima nova; a reciclagem de 1t 
de papel poupa 22 árvores, consome 71% menos energia elétrica e polui o ar 
74% menos do que sua fabricação. 

Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana - SLU -, em junho de 
2001 foram recolhidas em Belo Horizonte, por dia, 4.019t de resíduos, das 
quais 32% constituem lixo doméstico, com uma porcentagem de 65% de 
material orgânico. No ano passado, em julho, somente dentro do projeto de 
coleta seletiva de recicláveis, foram recolhidas 80,07t de vidro e 450,42t de 
outros materiais recicláveis (papel, alumínio, metal ferroso e plástico). A 
média nacional de produção de lixo está em torno de 800g por dia, por 
habitante, o que significa a produção de mais de 130.000t diárias de 
resfduos, com uma substanciosa margem de recicláveis . 

Sabe-se que o processo produtivo de tratamento e transformação de 
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resíduos também seguirá a lógica de mercado, em que a produção deve 
ser vista a partir da demanda, isto é, o mercado consumidor é o grande 
determinante do que produzir, como; quando e quanto produzir. Assim, sem 
um mercado já existente ou com perspectiva de ser criado, não existe 
possibilidade de se efetivarem programas de reciclagem. 

Como perspectiva de negócio, deve-se considerar o que reciclar, qual o 
custo, como efetuar o transporte, onde armazenar e outras questões relativas 
à comercialização dos recicláveis. Esse é o campo para onde o projeto 
impulsiona o poder público, determinando a ele a execução de uma polftica 
que propicie maior agilidade às ações e iniciativas de reciclagem, cujo alvo, 
no caso aqui tratado, são os materiais mais tradicionalmente utilizados em 
iniciativas dessa natureza. 

Nesse sentido, a proposição trata de uma importante vertente da política 
ambiental, porque, ao enfatizar e estimular a reciclagem, contribuirá para 
diminuir a pressão do processo produtivo sobre os recursos naturais, 
propiciando, enfim, menor taxa de impacto ambiental. 

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

1.566/2001, no 1° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José Haueisen 

Antônio Andrade- Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.581/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em tela, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, 
pretende alterar a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

Publicado em 8/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Ao alterar dispositivo da Lei n° 12.719, de 30/12/97, o projeto em exame 

pretende promover a isenção do ICMS que vier a incidir sobre a operação 
com energia elétrica destinada. ao consumo residencial, na classe entre 
91 kWh e 180kWh, na parcela referente ao aumento da tarifa autorizado pelo 
Governo Federal no dia 8/5/2001. 

Ao mesmo tempo, nos termos do art. 2° do projeto, pretende-se excluir da 
incidência do imposto a sobretarifa aplicada sobre o consumo de energia que 
exceder as metas impostas pelo plano de racionamento, que veio a ser 
considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Justifica a proposta o fato de os usuários do serviço de energia elétrica 

no Estado, com consumo até 180kWh, já terem suportado aumentos 
significativos, decorrentes da reclassificação de consumidores imposta pela 
concessionária do serviço público, nos últimos meses. 

O art. 155 da Constituição da República atribuiu competência ao Estado 
federado para instituir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação- ICMS. 

Cabe a esta Casa Legislativa, nos tenmos do disposto no art. 61, 111, da 
Carta mineira, dispor sobre o sistema tributário estadual, inexistindo, por 
outro lado, qualquer vedação para que se instaure o processo legislativo por 
iniciativa parlamentar. 

A isenção de impostos, a redução da base de cálculo, os subsídios, que 
devem ser instituldos por lei especifica, confonme preconiza o art. 150, § 6°, 
da Carta Federal, vêm sendo reiteradamente contestados sob o argumento 
de que só podem ser instituídos em obediência aos preceitos constantes no 
art. 14, da Lei Complementar n• 101, de 4/5/2000, que se tornou conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal dispositivo, entretanto, objetiva 
compatibilizar os incentivos ou os beneficios de natureza tributária com a 
legislação orçamentária de modo a não comprometer o equillbrio entre as 
despesas e as receitas públicas. 

No caso em tela, entretanto, é pertinente o argumento constante na 
justificação do projeto. Não existe, no orçamento vigente, nenhuma previsão 
acerca de arrecadação proveniente do aumento da tarifa ou mesmo da 
incidência do imposto nas sobretarifas que vierem a ser pagas por 
consumidores que não cumprirem a meta de racionamento. 

Essa mesma tese foi desenvolvida pelo respeitado jurista lves Grandra da 
Silva Martins em artigo publicado no "Boletim de Direito Municipal" do mês de 
junho de 2001, na pág. 375 e seguintes. 

O mecanismo adotado pela proposta parlamentar, elegendo como base de 
isenção do imposto o consumo excedente de arrecadação decorrente do 
aumento da energia ocorrido em 8 de maio passado, não se afigura, sob o 
ponto de vista técnico, o mais apropriado. Essa é a razão de apresentarmos 
a Emenda n• 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1581/2001 com a seguinte Emenda n• 
1 . 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 • a seguinte redação: 
"Art. 1°- O art. 11 da Lei n• 12.729, de 30/12/97, passa a vigorar com a 
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seguinte redação: 

'Art. 11 - Fica concedida isenção de ICMS em operação interna realizada 
com energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 180 (cento e 
oitenta) kWh por mês.'.". 

Sala das Comissões, 28 agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Sávio Souza Cruz -Agostinho Silveira - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.610/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em análise institui o 
sistema de número fechado para as unidades prisionais e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/6/2001, foi a matéria distribui da 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Consoante o disposto no art. 102, 111, ele o art. 188, do Regimento Interno, 
vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O art. 24, I, da Constituição Federal estatui a competência concorrente da 

União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito 
penitenciário. Concomitantemente, o §1° desse artigo limita a competência da 
União ao estabelecimento das normas gerais sobre as matérias que 
relaciona, e os seus §§ 2° e 3° estabelecem a competência suplementar e a 
competência plena dos Estados para atender às suas peculiaridades, desde 
que não exista lei federal sobre normas gerais. Ressalte-se que a 
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual no que lhe for contrário (§ 4°, art. 24, Constituição Federal). 

Em consonância com o ordenamento constitucional maior, assim também 
dispõe o art. 1 O, inciso XV, "a", da Constituição do Estado. 

No exercício da sua competência legislativa concorrente, a União elaborou 
a Lei Federal n° 7.210, de 11/7/84, que instituiu a Lei de Execução Penal. 
Essa norma geral da União, disciplinadora da matéria, não prevê, 
expressamente, o sistema de número fechado para as unidades prisionais. 
Além disso, a instituição desse sistema vem ao encontro dos interesses 
manifestados na lei federal mencionada, em particular no que se refere à 
integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios, 
conforme se vê da leitura do seu art. 40. 

Como respaldo jurídico para o projeto em análise cumpre-nos destacar, 
ainda, a Lei n° 9.516, de 29/12/87, que transforma em Secretaria da Justiça a 
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Secretaria do Interior e Justiça e dá outras providências, e a Lei n° 
11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal. 
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Embora a Lei de Execução Penal determine, em seu art. 85, que o 
estabelecimento penal deverá ter lotação compatrvel com sua estrutura e 
finalidade e remeta ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
a determinação do limite máximo de capacidade do estabelecimento, 
entendemos que, em se tratando de penitenciárias estaduais, esse limite 
poderá ser fixado pelo Conselho de Criminologia e Polftica Criminal, 
subordinado à Secretaria da Justiça, órgão competente no nível estadual, 
desde que não seja ultrapassado o limite máximo estabelecido na norma 
federal. Além do mais, consoante o disposto no art. 8° da Lei n° 9.516, de 
1987, o Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado tem por 
finalidade oferecer os subsidies necessários à formulação e à implantação da 
polftica penitenciária do Estado, observadas as diretrizes da política 
penitenciária nacional. 

Com vistas ao aprimoramento do projeto e buscando suprimir dispositivos 
eivados de inconstitucionalidade, apresentamos as Emendas n°s 1 a 3. 

A primeira emenda apresentada tem o objetivo de manter a denominação 
"Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos", proposta na Lei n° 
13.720, de 27/9/2000, que concede novo prazo para a transferência da 
administração das cadeias e dos presidias para a Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, de que trata a Lei n° 12.985, de 30/7/98. 

A modificação promovida pela Emenda n° 2, no "caput" do art. 2°, buscou 
suprimir expressão equivoca, que determina que para receber novo preso a 
unidade prisional do Estado deverá transferir um preso para outra unidade, 
de forma a não ultrapassar a capacidade definida. Ora, entendemos que, 
pelo sistema de número fechado, a unidade prisional do Estado só poderá 
receber novo preso se não for ultrapassada a capacidade definida na lei. 
Essa é, pois, a redação proposta por esta relataria para o dispositivo 
destacado. 

Todavia, no que tange ao "capuf' do art. 4° do projeto, esse dispositivo, ao 
determinar que todos os condenados serão removidos para estabelecimentos 
penais adequados, na realidade apenas reafirma o cumprimento da Lei de 
Execução Penal. Essa norma geral da União, nos seus arts. 91, 93, 97, 99 e 
102, especifica os tipos de estabelecimentos penais destinados a abrigar os 
condenados conforme a sentença do Juiz e o regime de cumprimento da 
pena. Assim, é patente a inocuidade desse dispositivo. 

Além disso, ao afirmar que condenados cumprem pena em delegacias e 
distritos policiais, o legislador está reconhecendo o descumprimento da 
norma federal mencionada, a qual estabelece, nos seus arts. 91 e 93 e 97, 
que os condenados cumpram pena em penitenciárias, em colônias agrícolas 



e em casas de albergado, conforme o tipo do regime de cumprimento da 
pena, se fechado, semi-aberto e aberto, respectivamente. 

748 

Como vemos, não pode permanecer no projeto o "caput" do art. 4°, eivado 
que se mostra de vicio insanável de inconstitucionalidade, uma vez que 
consagra o descumprimento de lei federal com "status" de norma geral, 
portanto, de observância obrigatória pelos Estados. Desse modo, opinamos 
pela supressão do referido dispositivo. 

Ocorre que também o parágrafo único do art. 4° do projeto se mostra 
inócuo, uma vez que tão-somente reafirma competência já atribuída à 
Secretaria da Justiça por meio da Lei n° 9.516, de 1987. Essa norma, no seu 
art. 3°, estabelece que, entre outros objetivos, cabe à Secretaria da Justiça a 
organização penitenciária. Além disso, por força do inciso 111 do art 4° dessa 
mesma lei, é competência da Secretaria da Justiça "planejar, coordenar, 
supervisionar, orientar e normatizar a execução administrativa das penas 
privativas da liberdade, das medidas de segurança e das providências de 
reinserção social de apenados e de amparo ao egresso em seu processo de 
reintegração na sociedade". 

Por oportuno, destacamososarts.170e 171 da Lei n° 11.404, de 1994, Lei 
de Execução Penal no âmbito do Estado, elaborada à luz das diretrizes 
gerais formuladas pela Lei Federal n° 7.21 O, de 1984: 

"Art. 170 - A Superintendência de Organização Penitenciária Estadual, 
órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, 
tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal, a custódia 
e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o 
respeito à dignidade inerente à pessoa. 

Art. 171 -A Superintendência de Organização Penitenciária incumbe: 
I - supervisionar a fiel aplicação das normas de execução penal no Estado; 
11 - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e serviços penais; 

VI - elaborar projeto para a construção dos novos estabelecimentos 
previstos na lei penitenciária;". 

Dessa forma, com fundamento nos dispositivos transcritos, constatamos 
que é competência da Secretaria da Justiça organizar, administrar, 
coordenar, inspecionar e fiscalizar as cadeias públicas por meio dos órgãos a 
ela subordinados. Assim, é patente a inocuidade do parágrafo único do art. 4° 
do projeto em análise. Ressalte-se que, embora a parte final desse 
dispositivo cogite da possibilidade do trabalho conjunto entre a Secretaria da 
Segurança Pública e a Secretaria da Justiça, essa previsão também se 
mostra inócua, pois que o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.516, de 1987, já 
determina que compete à Secretaria da Justiça articular-se com órgãos e 
entidades públicas visando à consecução de seus objetivos. Como vemos, 
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mais do que oportuna, é necessária a supressão do art. 4° do projeto de 
lei em foco, o que fazemos por meio da Emenda n° 3. 

Conclusão 
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Ante o exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.610/2001 com as Emendas n°s 1 a 3, a 
seguir apresentadas. 

EMENDAN°1 
Substitua-se no "caput" do art. 1° a expressão "Secretaria de Estado da 

Justiça" por "Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos". 
EMENDA N°2 

Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redaçao: 
"Art. 2° - Pelo sistema de número fechado, a unidade prisional do Estado só 

poderá receber novo preso se não for ultrapassada a capacidade definida na 
forma do §2° do art. 1° desta lei.". 

EMENDAN"3 
Suprima-se o art. 4° do projeto, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.611/2001 

Comissão de Constituiçao e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Márcio Cunha, dispõe sobre a 
prioridade de tramitação dos procedimentos administrativos em que figurem 
como parte interessada, direta ou indiretamente, pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/6/2001, foi a proposiçao 
distribulda a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c 
o art. 102, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Apesar do tratamento dispensado aos idosos pela Lei n° 12.666, de 

4/11/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 13.615, de 1017/2000, o 
projeto em tela traz inovações consideráveis em relaçao a essas normas. 
Para exemplificar, amplia a aplicaçao dos beneficios nos casos em que o 
requerente é parte interessada de forma indireta. Ademais, torna aplicável o 
beneficio legal aos familiares do idoso em caso de falecimento deste. 

Nilo vislumbramos no projeto óbices que possam interromper sua 
tramitaçíío nesta Casa. Ao contrário, infere-se que a proposiçao obedece ao 
texto constitucional vigente, seja no que tange à competência para legislar 
acerca da matéria nela tratada, seja no que se refere à iniciativa do 
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parlamentar para deflagrar o processo legislativo. A Carta mineira, em seu 
art. 25, consagra a autonomia dos entes federados quando o assunto envolve 
exclusivamente os seus interesses domésticos. Já em relação à iniciativa de 
Deputado em matérias dessa natureza, entendemos aplicável o art. 61 da 
mesma Constituição Estadual. 

Assim sendo, em sintonia com a Lei Federal n• 1 O. 173, de 2001, que prevê 
prioridade na tramitação do processo judicial, passam as pessoas indicadas 
na proposição a receber tratamento diferenciado no âmbito da administração 
pública estadual. Por tais considerações, o projeto merece a nossa acolhida. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, conclui mos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n•. 1.611/2001. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.636/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 
. cria o Conselho Estadual de Regulação do Serviço Público Delegado de 

Minas Gerais. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/8/2001, o projeto foi distribuído às 

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Nos termos 
do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, vem a proposição a 
esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela cria o Conselho Estadual de Regulação do Serviço 

Público Delegado do Estado de Minas Gerais - COREMG -, indicando seus 
objetivos, sua competência e sua composição. O mandato de cada 
conselheiro é de quatro anos, sem remuneração. O projeto prevê ainda que 
os membros do referido Conselho terão seus nomes aprovados e só poderão 
ser destituídos por decisão desta Assembléia. 

A organização de um Estado Democrático de Direito tem como um de seus 
princípios fundamentais a separação dos Poderes de forma independente e 
harmõnica, baseada na divisão de funções. Predominantemente, cabe ao 
Poder Legislativo legislar e fiscalizar o Poder Executivo, ao qual competem 
as atividades administrativas. 

Para Canotilho e Moreira 1, em um sistema de governo composto por uma 
pluralidade de órgãos, há necessidade de lealdade constitucional, seja de 
forma positiva, que consiste na cooperação entre os órgãos na busca dos 
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objetivos constitucionais, seja de forma negativa, que determina aos 
titulares dos órgãos o respeito mútuo e a renúncia ao abuso de poder ou à 
desconsideração aos demais. Cabe a cada Poder desenvolver a função que 
lhe foi constitucionalmente reservada ou permitida, respeitando a 
competência dos demais. 

A Constituição da República estabelece como competência privativa do 
Presidente da República exercer a direção superior da administração federal 
e dispor sobre sua organização e seu funcionamento ( art. 84, 11 e VI). 

No mesmo sentido, a Constituição do Estado delega ao Governador a 
competência privativa de exercer a direção superior do Poder Executivo e 
dispor sobre sua organização e atividade (art. 90, 11 e XIV). Além disso, fixa 
como matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado a criação, 
estruturação e extinção de Secretaria, órgão autônomo e entidade da 
administração indireta (art. 66, 111, "e"). 

Portanto, ao criar o Conselho Estadual de Regulação do Serviço Público 
Delegado o projeto incorre em vicio formal de inconstitucionalidade, uma vez 
que a sua instituição implicará a criação de um órgão na estrutura do Poder 
Executivo, matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclui mos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1 .636/2001. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -· 

Eduardo Hermeto. 
1Apud Alexandre de Morais. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2001, 

p 359 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.683/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Projeto de 
Lei n• 1.683/2001 cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/8/2001, 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, vem o projeto a esta Comissão 
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem como objetivo a criação de cargos de provimento 

em comissão e efetivos na estrutura da Secretaria do Tribunal de Justiça, 
com a finalidade de propiciar o apoio adequado aos 16 novos 
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Desembargadores, previstos na Lei Complementar n• 59, de 18/1/2001, 
que contém a organização e divisão judiciárias do Estado. 

O projeto está fundamentado no art. 66, IV, "b", da Constituição Estadual, 
que reserva ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, a iniciativa privativa 
para a deflagração do processo legislativo sobre a criação, transformação ou 
extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria e das Secretarias dos 
Tribunais de Alçada, e a fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos art. 24, §§ 1• 
e 2°, e art. 32. 

Com relação â Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar n• 101, 
de 4/5/2000 -. ressaltamos que o Estado pode empregar o limite global de 
60% de sua receita corrente líquida na despesa total com pessoal (art. 19, 11). 
Desse montante, 6% estão reservados ao Poder Judiciário (art. 20, 11, "b"). 
Entretanto, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro 
quadrimestre deste ano, a despesa total com pessoal do Poder Judiciário 
está 14,44% abaixo do limite legal permitido, o que possibilita a estruturação 
das novas câmaras de julgamento daquele Tribunal, objetivo do projeto em 
análise. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.683/2001. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 252/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em foco dispõe 
sobre prazo para devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas 
Gerais. 

No 1• turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n• 1. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2• turno e elaborar 

. a redação do vencido. 
Fundamentação 

O projeto de lei que ora anali~amos visa obrigar o Estado a restituir aos 
contribuintes que tiveram seus recursos deferidos pela Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações do Detran - JARI - os valores provenientes do 
pagamento de multas de trânsito. 

Argumenta o autor do projeto que, desde janeiro de 1999, não tem havido, 
por parte do Governo Estadual, nenhuma restituição aos contribuintes que 
tiveram seus recursos deferidos pela JARI. 
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Constatamos, portanto, que, apesar de a requerida restituição 

encontrar-se plenamente amparada pela Lei Federal n° 9.503, de 23/1/97, 
conforme dispõe seu art. 286, § 22°, o disposto nele não tem ocorrido, o que 
configura, de forma inequivoca, ato lesivo e abusivo contra o contribuinte. 

Esta Comissão, no 1° turno, aprovou a proposição e apresentou-lhe o 
Substitutivo n° 1, com a estrita finalidade de aprimorá-la, obrigando o Estado 
a restituir os valores das multas no prazo de 30 dias após a publicação da 
decisão de recursos, se houver. 

Dessa forma, não poderíamos deixar de acolher novamente a proposta, 
que busca atender importante reclame da sociedade. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 252/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator- lvair Nogueira - Rêmolo 

Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 252/99 
Dispõe sobre prazo para devolução de multas de transito pelo Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A devolução dos valores das multas de transito pagas referentes 

aos recursos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos da Infração do 
Detran - JARI - deverá ocorrer: 

I - no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do deferimento, 
quando não houver interposição de recurso; 

11 - no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação da decisão do 
recurso. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo 
acarretará multa de 2% (dois por cento) acrescida de juros e correção 
monetária. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 588/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 588/99, da Deputada Maria Tereza Lara, dispõe sobre o 

financiamento e desenvolvimento de programas habitacionais sociais, 
destinados á população de baixa renda no Estado de Minas Gerais. 

O projeto tramitou em 1° turno, tendo obtido parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça. Em seguida, foi distribuído a esta Comissão, que 
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apresentou a Emenda n° 1, que suprime o § 2° do art. 7° e acrescenta o 
art. 8°. O projeto foi analisado ainda pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que decidiu pela sua rejeição. 

Submetido ao Plenário, o projeto foi aprovado e retorna, agora, a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, 
c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em epígrafe tem como objetivo estabelecer normas 
disciplinadoras do financiamento de habitações populares mediante recursos 
do Fundo Estadual de Habitação, que foi criado pela Lei n° 11.830, com a 
finalidade de dar suporte financeiro a programas de investimento de interesse 
social, na área de habitação, para a população de baixa renda. 

O projeto demonstra sua importência quando, em seu art. 4°, estabelece a 
participação de associações comunitárias. Parece-nos saudável essa 
cooperação entre Estado, município e sociedade. 

Os programas previstos no projeto são relevantes e poderão trazer 
importantes conseqüências sociais e políticas. 

Em 1° turno, o projeto mereceu desta Comissão a Emenda n° 1, que tomou 
mais claro o objeto do § 2° do art. 7°. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 588/99 em 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite, relator - Luiz Menezes - Bené 

Guedes. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N< 588/99 
Dispõe sobre o financiamento e o desenvolvimento de programas 

habitacionais sociais, destinados à população de baixa renda no Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Habitação Social, destinado a famílias 

de baixa renda no Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se família de baixa 

renda a que aufira renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos 
vigentes no País. 

Art. 2° - Os recursos existentes no Fundo Estadual de Habitação, de que 
trata a Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, deverão ser utilizados 
exclusivamente em programas habitacionais sociais para a população de 
baixa renda, no Estado de Minas Gerais. 
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Art. 3° - Para participarem dos financiamentos para execução dos 

programas habitacionais de interesse social, os municípios deverão ter 
polftica habitacional própria, com projetos aprovados pela Secretaria de 
Estado da Habitação, mediante convênio firmado entre as partes. 

Art. 4° - Os programas habitacionais poderão ser desenvolvidos por 
associações comunitárias ou cooperativas habitacionais, sobre área de 
propriedade do Estado, do município ou própria. 

Art. 5' -Cabe à Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB - MG -

I -o acompanhamento dos projetos referentes aos programas habitacionais 
que forem apresentados pelas associações comunitárias ou cooperativas 
habitacionais, supervisionados pelos Conselhos Municipais de Habitação; 

11 - a fiscalização sobre a aplicação dos recursos geridos pelas associações 
comunitárias ou cooperativas habitacionais; 

111 -a medição da obra. 
Art. 6° - Para poder participar dos projetos de construção para famílias de 

baixa renda, serão exigidos dos movimentos, das associações comunitárias 
de construção por mutirão ou das cooperativas habitacionais devidamente 
cadastrados no órgão municipal competente: 

I - seus atos constitutivos registrados em cartório de títulos e documentos; 
11- declaração expressa de não terem fins lucrativos; 
111 -certidões cíveis e criminais de cada componente membro da diretoria; 
IV - declaração de que os sócios beneficiários não possuem outro imóvel 

no Estado de Minas Gerais; 
V - relação dos associados em que conste o perfil sócio-econômico deles. 
Art. 7°- O Fundo Estadual de Habitação financiará programas habitacionais 

de interesse social, compreendendo a construção de conjuntos habitacionais 
e de infra-estrutura, a instalação de equipamentos de uso coletivo e o apoio 
ao desenvolvimento comunitário. 

§ 1 • - Entendem-se por programas habitacionais de interesse social: 
I - a construção de habitações urbanas e rurais; 
11 -a urbanização de lotes e áreas degradadas; 
111- a urbanização de favelas; 
IV - a intervenção em cortiços e em habitações coletivas de aluguel; 
V- a reforma e recuperação de unidades habitacionais; 
VI -a construção ou reforma de equipamentos comunitários vinculados aos 

projetos habitacionais; 
VIl -a desapropriação para efeito de reforma agrária ou urbana; 
VIII -a aquisição de materiais de construção; 
IX- o desenvolvimento de programas habitacionais integrados. 
Art. s• - Cabe às associações comunitárias ou cooperativas habitacionais: 
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I - contratar assessoria técnica competente para a elaboração de 

projetos e fiscalização da obra; 
li - executar a obra em regime de mutirão; 
111 - prestar ccntas do trabalho realizado e dos recursos empregados. 
Art. g• - O financiamento para os programas habitacionais será feito 

mediante convênio a ser celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Habitação e os municípios que tenham regulamentado os Conselhos 
Municipais de Habitação. 

Art. 1 O - Cabe à COHAB, juntamente com os Conselhos Municipais de 
Habitação, a fiscalização sobre a aplicação dos recursos geridos pelas 
associações comunitárias ou pelas cooperativas habitacionais, bem como a 
medição da obra. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias após sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.331/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.331/2000, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos da Fundação 
Zoa-Botânica de Belo Horizonte, cem sede nesse municipio, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 • do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.331/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos da Fundação Zoa-

Botânica de Belo Horizonte, com sede no Municipio de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amigos da 

Fundação Zoa-Botânica de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator - João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.446/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.446/2001, de autoria do Deputado Pastor George, que 
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declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente na 
Serra - AEBES -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1• do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.446/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente na Serra 

- AEBES -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica 

Beneficente na Serra - AEBES -, com sede no Municfpio de Belo Horizonte. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator - João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.475/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.475/2001, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da 
Criança, com sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.475/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da Criança, com 

sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento 

da Criança, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amifcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator - João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.508/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.508/2001, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, que declara de utilidade pública o Marianense Futebol Clube, com 
sede no Município de Mariana, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.508/2001 
Declara de utilidade pública o Marianense Futebol Clube - MFC -, com sede 

no Municfpio de Mariana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Marianense Futebol Clube -

MFC -, com sede no Municfpio de Mariana. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- João Paulo, relator- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.525/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1. 525/2001, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que 
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
ltá, com sede no Município de Lajinha, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.525/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

do ltá, com sede no Município de Lajinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do ltá, com sede no Município de Lajinha. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- João Paulo, relator- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.530/2001 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.530/2001, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, 
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jacutinga - APAE -, com sede no Municfpio de Jacutinga, foi 
aprovado em tumo único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.530/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Jacutinga, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE -de Jacutinga, 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 Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - João Paulo, relator - Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.536/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.536/01, de autoria do Deputado Ermano Batista, que 
declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo - ASVP -, com sede 
no Municlpio de Carbonita, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.536/2001 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo - ASVP -, com 

sede no Município de Carbonita. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo-

ASVP -, com sede no Municfpio de Carbonita. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001 . 
Amilcar Martins, Presidente- João Paulo, relator- Eduardo Brandão . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.537/2001 

~--------------------~------------__J 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.537/2001, de autoria do Deputado Márcio Cunha, que 
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Otávio Kelly, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, cem a emenda no 
1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.537/2001 
Declara de utilidade pública a Augusta, Respeitável e Sublime Loja Capitão 

Otávio Kelly, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Augusta, Respeitável e 

Sublime Loja Capitão Otávio Kelly, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- João Paulo, relator- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.551/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.551/2001, de autoria do Deputado João Leite, que 
declara de utilidade pública a Associação Projeto Pequeninos, com sede no 
Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, cem a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.551/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Pequeninos -PROPEQ -, 

com sede no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto 

Pequeninos- PROPEQ -, com sede no Município de Sete Lagoas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em centrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - João Paulo, relator - Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.561/2001 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.561/2001, de autoria do Deputado Luiz Menezes, que 
declara de utilidade pública a Associação Cultural ltabira Século XXI, com 
sede no Municipio de ltabira, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.561/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural ltabira Século XXI, com 

sede no Municipio de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural ltabira 

Século XXI, com sede no Municipio de ltabira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - João Paulo, relator - Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.563/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.563/2001, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que 
declara de utilidade pública a entidade Cardosos Esporte Clube, com sede no 
Distrito de Bom Jesus de Cardosos, no Municfpio de Urucãnia, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.563/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Cardosos Esporte Clube, com sede 

no Municipio de Urucãnia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cardosos Esporte 

Clube, com sede no Municipio de Urucãnia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- João Paulo, relator- Eduardo Brandão. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 274• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/8/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Olinto Godinho, Wanderley A vila e 

Alvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n• 63/2001 - Projetos de Lei n•s 1. 721 a 1. 723/2001-
Requerimentos n•s 2.505 a 2.508/2001 - Requerimento do Deputado Rêmolo 
Aloise - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, 
de Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados Marco Régis (2) e 
Maria Olfvia - Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo 
Piau, Luiz Tadeu Leite, lrani Barbosa, Bené Guedes e Carlos Pimenta - 2" 
Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Requerimento do 
Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado Márcio Cunha -
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso 
do Deputado Antônio Carlos Andrada - Requerimento do Deputado Luiz 
Tadeu Leite; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do 
Deputado Rogério Correia - 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Inexistência de quórum para votação das matérias da pauta - Discussão de 
Proposições: Discussão, em turno único, dos Vetos Parciais às Proposições 
de Lei n•s 14.838 e 14.840; encerramento da discussão- 3" Parte: Leitura de 
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani 
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Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Doutor Viana, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a· 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 63/2001 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição do Estado o seguinte artigo: 
"Art ..... - Ao detentor de função pública e servidor designado da área de 

educação admitido por prazo determinado, que esteja em pleno exercício de 
suas funções há mais de três anos consecutivos, são assegurados os 
direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo 
efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do art. 41 
da Constituição Federal e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da mesma Constituição." . 

Art. 2• - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação . 

Sala das Reuniões, agosto de 2001. 
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Elbe Brandão - Márcio Kangussu - Marcelo Gonçalves - Maria José 

Haueisen - Antônio Júlio - Eduardo Hermeto - Pastor George - Antônio 
Genaro - Maria Olivia - Bené Guedes - Ambrósio Pinto - José Henrique -
Amilcar Martins - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Ailton Vilela - Luiz 
Tadeu Leite - Eduardo Brandão - Arlen Santiago - Fábio A velar - Sebastião 
Costa - Luiz Fernando Faria - Agostinho Silveira - Elaine Matozinhos - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Dinis Pinheiro- Ermano Batista- Paulo Piau. 

Justificação: A proposta de emenda á Constituição ora apresentada tem 
por objetivo fazer justiça aos servidores designados da área de educação do 
nosso Estado, que, em sua maioria, estão há mais de dez anos prestando 
serviços sem nenhuma garantia trabalhista, sem reconhecimento. 

Devo ressaltar também que foi acordado neste parlamento, salvo melhor 
juizo, que a questão dos designados da educação não seria tratada na 
Proposta de Emenda á Constituição n• 39 (Emenda à Constituição n• 40, de 
2001 ), mas em outra oportunidade e em breve. Entretanto, mais de 60 dias 
se passaram, e nenhuma ação concreta foi iniciada. A não ser no dia 
22/8/2001, quanto a Comissão de Educação desta Casa recebeu 
aproximadamente 800 servidores da educação, indignados, que vieram 
discutir, entre tantos assuntos pendentes, o concurso promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação, que não oferece nenhuma vantagem 
áqueles servidores que, apesar do caráter precário de sua contratação, 
contribuíram com anos de trabalho para o seu crescimento. 

Na verdade, a contratação por tempo determinado é uma grande válvula de 
escape do Estado para não cumprir com os compromissos sociais que tem 
para com aquele que o serve, o que, dentro de um estado democrático de 
direito, é inadmissível. Esse mecanismo tem sido usado indiscriminadamente 
ao longo dos anos. Contratos têm sido prorrogados além do limite legal, sem 
o caráter de excepcionalidade, urgência ou relevante interesse público -
simplesmente por ser o caminho mais cômodo e econômico. t: lamentável. 
Por isso, devemos corrigir essa distorção, fazendo o que é legal também ser 
realmente justo. 

Por isso, determinamos como parâmetro para a obtenção dos beneficios da 
proposição ora apresentada pelos designados mediante contrato por tempo 
determinado o mesmo perfodo do estágio probatório exigido dos efetivos 
para a conquista da estabilidade, ou seja, três anos consecutivos de trabalho 
prestado. 

Assim, além do apoio dos nobres colegas desta Casa, espero que sejam 
apresentadas quantas emendas forem necessárias e que debates também 
sejam realizados com a participação da sociedade civil, para o melhor 
aproveitamento desta proposição. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos 
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do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.721/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Multidisciplinar para 

Atendimento a Pacientes com Dor Oncológica Residencial- Fundação Amor-
, com sede no Município de Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência 

Multidisciplinar para Atendimento a Pacientes com Dor Oncológica 
Residencial -Fundação Amor-, com sede no Municfpio 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, 8 de maio de 2001. 
Fábio Avelar 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a declarar de utilidade 

pública estadual a Fundação de Assistência Multidisciplinar para Atendimento 
a Pacientes com Dor Oncológica Residencial - Fundação Amor -, com sede 
no Município de Juiz de Fora. A instituição tem como finalidades estatutárias 
a prática da filantropia e a assistência social domiciliar e ambulatorial, 
apoiando, técnica e financeiramente, programas de assistência técnico-
hospitalar, ensino e pesquisa, relacionados ás dores oncológicas, crônicas ou 
não, promovendo assessoramento técnico, cientifico e assistencial, 
exercendo atividades técnicas, cientificas e culturais e promovendo a 
formação de recursos humanos, por meio da participação em evento 
cientifico. 

Releva ressaltar que a mencionada Fundação já foi declarada de utilidade 
pública municipal, por meio da Lei n° 9.933, de 19/12/2000, aprovada por 
unanimidade pela Cãmara Municipal de Juiz de Fora. 

- 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°1.722/2001 
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã - NAC -, com 

sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã 

- NAC -, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2001. 
Ivo José 
Justificação: O Núcleo Assistencial do Canaã - NAC - é uma entidade civil 
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sem fins lucrativos. Sua finalidade é prestar assistência social à família, 
oferecendo creches, pré-escola, reforço escolar, oficinas de trabalhos 
artesanais e corte e costura, apoio à terceira idade. 

Pelo exposto, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação do Núcleo, declarando-o de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI W 1.723/2001 
Autoriza o Estado a doar às escolas municipais móveis e utensílios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Estado autorizado a doar às escolas municipais do Estado 

móveis e utensílios de sua propriedade. 
Art. 2° - Os móveis e utensllios descritos no "caput" deste artigo destinam-

se às escolas municipais do Estado. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: O projeto de lei em eplgrafe tem por objetivo legalizar o uso de 

equipamentos que ora estão sendo utilizados pelas escolas municipais, mas 
que são de propriedade do Estado. 

O fato é que o Estado de Minas Gerais municipalizou algumas escolas, 
ficando as escolas municipais com a posse direta dos móveis e utensllios que 
lá existiam. 

Por meio deste projeto de lei, solicito a legalização do uso desses objetos, 
uma vez que são equipamentos de suma importância para o funcionamento 
das escolas municipais. 

A educação é fundamental para a sociedade, principalmente no Brasil, que 
tem um número elevadíssimo de analfabetos. 

Contamos com a colaboração dos nossos pares para a aprovação deste 
projeto, uma vez que tal medida é de fundamental importância para a 
educação no Brasil. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
W 2.505/2001, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Municlpio de 
Contagem pelo transcurso de seu 90° aniversário de emancipação polftico-
administrativa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 
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N° 2.50612001, do Deputado Miguel Martini, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica - CIIAR - pelo transcurso de seu aniversário de 
fundação. (- A Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.50712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos cópia de 
denúncia apresentada pelo Sr. Juarez GerOnimo Franklin. 

N° 2.50812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia cópia de denúncia apresentada pelo Sr. 
Juarez GerOnimo Franklin. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo 
Aloise. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados 
Marco Régis (2) e Maria Ollvia. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência do falecimento da Sra. 

Daisy Junqueira Puliti, ocorrido em 211812001, nesta Capital. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Bené Guedes.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos a 

satisfação de representar esta Casa junto à Universidade Federal de Viçosa, 
que comemorou, ontem, dia 28 de agosto, suas bodas de diamante, ou seja, 
75 anos de existência. Essa instituição trouxe uma colaboração extraordinária 
para o desenvolvimento deste Pais. Hoje sua atuação é bastante 
diversificada, mas está intensificada na área da agropecuária, viabilizando os 
cerrados brasileiros e, portanto, aumentando nossa alimentação, energia e 
fibra, que gastamos no dia-a-dia. Queremos deixar registrados nossos votos 
de agradecimento àquela instituição, que já soma 3/4 de século de 
existência . 

No inicio do século passado, a iluminada visão de um grande estadista 
mineiro viabilizou a hoje renomada Universidade Federal de Viçosa. Estamos 
falando do então Presidente do Estado de Minas Gerais Arthur da Silva 
Bernardes, que, em 6/9/20, assinou a Lei n• 761, criando a Escola Superior 
de Agricultura Veterinária- ESAV. Em 1°/8/27, iniciaram-se as aulas. Estava, 
definitivamente, estabelecido o objetivo de ministrar o ensino prático e teórico 
de agricultura e veterinária no Estado, ao mesmo tempo em que seriam 
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realizados estudos experimentais para o desenvolvimento de Minas. 

Sr. Presidente, a primeira turma, de 1927, contava com apenas 15 alunos, 
e, hoje, a Universidade tem quase 10 mil alunos, que representam a evolução 
ao longo destes 75 anos. 

Iniciava-se, assim, o processo para resolver o problema do empirismo 
dominante na agricultura e na pecuária mineiras. Em 1948, a ESAV 
transforma-se em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais- UREMG -, 
que deu origem à atual Universidade Federal de Viçosa- UFV. 

Após essa sumária e memorável história de nossa UFV, estamos iniciando 
um novo século, comemorando, hoje, 28 de agosto, seus 75 anos de 
fundação. Àquela época, o Estado de Minas Gerais era presidido por 
Fernando de Mello Vianna, e o Presidente da República era o fundador da 
instituição, o viçosense Arthur da Silva Bernardes. 

Baseando-se na sua permanente filosofia - ensino, pesquisa e extensão -, 
a UFV, pioneira no Brasil na pós-graduação em ciências agrárias, iniciou em 
1961 seus cursos de mestrado. Hoje, a instituição conta com 35 cursos de 
graduação e 22 programas de pós-graduação, sendo 9 de mestrado e 13 de 
mestrado e doutorado, atendendo a quatro grandes áreas: ciências agrárias, 
ciências exatas, ciências da saúde e biológicas e ciências humanas - letras e 
artes. 

A UFV tem promovido grandes avanços tecnológicos, contribuindo para a 
melhoria dos padrões de vida das famílias brasileiras, mediante suas 
descobertas cientfficas e inovações tecnológicas, atingindo a todos os 
setores da economia, com fortes reflexos nos aspectos sociais, podendo, 
assim, melhorar o bem-estar da população. 

Portanto, Sr. Presidente, acrescentaremos que a UFV, pela avaliação do 
Ministério da Educação, por meio do teste do "provão", foi a instituição 
mineira mais bem avaliada. Isso é motivo de orgulho para Minas Gerais. 

Em virtude dos seus programas de pesquisa e de extensão, a UFV possui 
destacada posição nas fronteiras do conhecimento. Um dos exemplos é o 
Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária- BIOAGRO -, considerado 
referência nacional na investigação cientffica. Igual destaque merece a 
Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão de Gado de Leite, uma das mais 
modernas e completas instalações do gênero na América Latina. 

A interação com a sociedade tem sido uma constante ao longo da sua 
trajetória, disponibilizando seu acervo de conhecimentos e tecnologias. Um 
exemplo marcante é o da Sementes Agroceres, cujo embrião formou-se nos 
campos e nos laboratórios da UFV, graças ao espírito acadêmico e 
empreendedor do seu ex-aluno e ex-professor, Antônio Secundino de São 
José. No rastro do milho híbrido, surgiu e se ampliou a cadeia da proteína 
animal no agronegócio, com profundo desenvolvimento nas rações, 
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avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite e de corte, etc. 

O atual serviço Disque-Tecnologia, disponibilizado pela Universidade, 
continua dando assistência aos produtores, aos empresários e á população 
de modo geral, como fomna de devolver á sociedade os custos e os recursos 
alocados pelo Governo em seus orçamentos anuais. 

O tradicional evento denominado Semana do Fazendeiro, realizado desde 
1929, é outro pioneirismo na difusão de tecnologia na área de ciências 
agrárias. 

Dois outros importantes programas de destaque mais recentes da UFV são 
o de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas e o de Capacitação 
de Professores, colaborando, desta forma, com o fortalecimento de outras 
organizações, tanto na área econômica como na social, através de sua 
assessoria interinstitucional. 

O segmento Assessoria Internacional e Parcerias permite viabilizar 
diversos convênios do Brasil com outros países, nos quais são estabelecidas 
cooperações técnicas, colocando nossa Nação em destacada posição 
tecnológica. 

Caminhando na linha da modernidade, uma das ferramentas de que dispõe 
a UFV para a excelência de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
é a rede mundial de computadores, a Internet, pois o "campus" universitário é 
servido por extensa rede de cabos de fibra ótica, agilizando a comunicação 
virtual em todos os níveis. 

Os espetaculares resultados obtidos no campo das ciências agrárias 
credenciam a UFV a tornar-se cada vez mais universal, atingindo, com igual 
competência, importantes áreas como a arquitetura, o direito, a 
administração, a economia, a engenharia ambiental, a gestão do agronegócio 
e tantas outras mais, cujas interações de cursos e de estudantes fazem com 
que os alunos tenham melhor visão holística dos problemas e que estes 
sejam tratados com grande aprimoramento em suas interfaces. 

Rumo a um século de excelentes serviços prestados ao País, a UFV 
comemora, nesta data, com orgulho, o seu jubileu de brilhante, tendo 
conferido, até o momento, cerca de 30 mil certificados a alunos em seus 
diferentes níveis de ensino. 

Árdua perspectiva espera pela UFV, pois, apesar de o Brasil se classificar 
na acanhada posição de 43° lugar no lndice de Realização Tecnológica - IRT 
-, avaliado anualmente entre 72 nações pela PNUD, tenho a certeza de que 
essa Universidade muito contribuiu para uma figuração emergente na 
investigação e no desenvolvimento tecnológico. É esse desenvolvimento que 
poderá sanar os resultados negativos da nossa balança de exportação e de 
importação de tecnologia, em que, nos últimos dez anos, o Brasil acumulou 
um déficit da ordem de US$8.500.000.000,00 nas transações de produtos e 
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serviços tecnológicos. 

Com ex-aluno dessa instituição e na qualidade de parlamentar mineiro, 
deixo registrado nesta Assembléia voto de muito sucesso ao quadro de 
professores, de técnicos, de funcionários e a todos aqueles que tiveram a 
honra de passar por aqueles bancos universitários, quer seja ensinando, 
aprendendo ou apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
trilogia de sustentação da grandiosa UFV. 

Sr. Presidente, após apresentar esses dados importantes sobre a nossa 
UFV, que hoje, como disse, conta com aproximadamente 10 mil alunos e 
quase 1.000 professores em seus quadros, gostaria de registrar um lado 
extremamente negativo, que é a situação de greve em que se encontra essa 
Universidade. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputado Paulo Piau, solidarizo-me com as suas palavras. V. Exa. estudou 
na UFV e lá tem profundas raizes, dai o seu apreço por ela. Concordo com V. 
Exa. por tudo que ela representa, principalmente no contexto da Zona da 
Mata, onde se instalou, creio, sob a inspiração do ex-Presidente Arthur 
Bernardes, de quem nos lembramos com saudade. Embora não o tenhamos 
conhecido, sabemos da liderança que exerceu no nosso Pais, sobretudo na 
nossa região. Portanto, nesta oportunidade, através do seu belo depoimento, 
quero dizer também que nos sentimos honrados por ter uma universidade da 
qualidade da UFV, por tudo que realizou ao longo do tempo e que certamente 
continuará realizando. Agradeço o aparte para, como político da Zona da 
Mata, poder dizer sobre a pujança dessa Universidade. 

O Deputado Paulo Piau* - Obrigado, Deputado Bené Guedes. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem 

tivemos a honra de acompanhar o Secretário da Segurança Pública, Dr. 
Márcio Barroso Domingues, a Pedra Azul, cidade onde tivemos a honra de 
ser votado para este mandato. Participamos da inauguração da banca 
examinadora permanente de motoristas daquela cidade. Essa foi uma 
iniciativa da Secretaria da maior importância. 

Os motoristas que pleiteavam a sua habilitação em Pedra Azul tinham de 
andar quilômetros até Teófilo Otôni para realizar esse intento. O pior é que, 
como Pedra Azul é próxima à Bahia, muitos iam a esse Estado limítrofe para 
tirar a sua carteira de motorista. Nos próximos dias, será inaugurada a de 
Almenara, por nossa solicitação. Aquela região do Baixo Jequitinhonha será 
atendida com esse trabalho permanente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Norte de Minas e o Jequitinhonha foram 
surpreendidos com a noticia estapafúrdia da tentativa do Ministro da 
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Educação de declarar inconstitucional a lei que criou a UEMG e a 
UNIMONTES. A esta altura, no final melancólico do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, o Sr. Ministro Paulo Renato deve estar sofrendo das 
faculdades mentais. Se houvesse alguma irregularidade, ainda assim seria 
estapafúrdio e extemporâneo o Ministro de Estado, oficialmente, pleitear junto 
à Procuradoria-Geral da União a extinção ou o exterrnfnio de duas 
universidades, que já são consolidadas e prestam serviço inestimável a boa 
parte do Estado. Só pode ser falta do que fazer, falta de juizo ou inconcebfvel 
perseguição contra Minas Gerais, pela forma como isso foi proposto pelo Sr. 
Ministro. Não podemos, absolutamente, levar isso a sério. 

Quero dizer, sem medo de errar, que, se for necessário no Norte de Minas 
fazermos uma cruzada cívica, temos certeza de que todas as lideranças 
polfticas e empresariais daquela região se unirão para ir a Brasília, farão 
piquetes, porque não podemos correr risco com a UNIMONTES, que é um 
patrimônio e orgulho de todos nós. 

Digo isso muito à vontade, porque na UNIMONTES fui funcionário 
administrativo, estudante de duas unidades e professor. Tenho a certeza 
absoluta de que a bancada de Deputados Estaduais com assento nesta Casa 
votados no Norte de Minas, apesar de suas divergências menores, se unirá 
neste momento difícil, acima dos partidos, acima das ideologias, a fim de que 
a UNIMONTES nao tenha o menor arranhao na sua integridade, no seu 
trabalho e na sua luta. 

Apenas na UNIMONTES estudam 12 mil alunos. Nos "campi" de Montes 
Claros, Januária, Janaúba e Pirapora, assim como no de Almenara, 
implantado recentemente pelo Governador Itamar Franco, a Universidade 
está consolidada de tal forma que só pode parecer piada de mau-gosto essa 
insistência do Ministro Paulo Renato em levar avante a extinção dessas duas 
Universidades. E se apega o Sr. Ministro a uma questão menor, legal, 
questiúncula jurfdica. Penso que cabe a esta Casa assumir a defesa das 
decisões tomadas por ela e insculpídas na Constituição mineira, que foi 
editada em 1989. Cabe à Mesa diretora desta Assembléia constituir comissão 
de Deputados para se aprofundar no estudo e criar a solução jurfdica, a fim 
de enfrentar essa tentativa de perseguição, não contra as nossas 
Universidades Estaduais, mas contra o Governo e o povo de Minas Gerais. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Deputado Luiz Tadeu Leite, tenho 
a certeza de que falo em nome dos companheiros da Bancada do PMDB ao 
cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento tão oportuno, pera lucidez 
com que advoga essa causa. E nao apenas os Deputados da bancada do 
Norte de Minas - que, evidentemente, têm um carinho todo especial para com 
a nossa UNIMONTES - empreenderão essa luta. Não tenho o privilégio de 
ser votado no Norte de Minas, mas, por ser companheiro de V. Exa. e dos 
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demais parlamentares votados nessa região e por conhecer o trabalho 
desenvolvido pela UNI MONTES, tenho a certeza de que esta Casa coloca-se 
na vanguarda da defesa, que temos a obrigação de fazer, das nossas 
queridas UNI MONTES e UEMG. 

Hoje, às 16 horas, teremos reunião da Comissão de Ensino Superior, da 
qual sou Presidente. Um dos assuntos de que trataremos diz respeito às 
ações que esta Casa deverá empreender a fim de não permitir novas 
interferências do Governo Federal nas questões de Minas. Como V. Exa. 
bem o denuncia, até parece mais uma perseguição ao nosso Estado. Nós, 
mineiros, não permitiremos que essa questão vá em frente, pois as nossas 
Universidades têm muito o que fazer pelo nosso ensino. Não permitiremos 
que a imagem dessas instituições seja manchada, conforme as palavras de 
V. Exa., por questiúncula levantada pelo Sr. Ministro da Educação. Parabéns, 
ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite. Levarei a sua sugestão à nossa 
Comissão. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço o apoio do Deputado Márcio 
Cunha à UNI MONTES e à UEMG. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite, 
faço minhas as palavras do Deputado Márcio Cunha. Como Vice-Lfder do 
PDT, não poderia deixar de expressar a nossa solidariedade à UEMG e à 
UNIMONTES. 

Sabemos que V. Exa., assim como os demais Deputados da bancada do 
Norte de Minas, muito sofrido, por meio de muita luta, tem conquistado seu 
espaço. 

Ontem, vimos, com tristeza, nas emissoras de televisão, os depoimentos 
de estudantes e professores frustrados com a tentativa de desestabilizar as 
duas Universidades em Minas Gerais. Esse é um ato menor. Pode ter certeza 
de que V. Exa., junto com os demais Deputados do Norte, terá não só a 
solidariedade do PMDB como também a unanimidade dos Deputados desta 
Casa. 

Continue sua luta, porque esta Assembléia continuará a ser a cidadela de 
resistência contra o que for prejudicial a Minas. Hoje, recebemos amigos do 
campo que vieram lutar pela CPI do Leite e que voltarão felizes, porque terão 
o apoio desta Casa. 

Agradeço a V. Exa. o aparte. Muito obrigado. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo 

pronunciamento. 
Devo dizer-lhe, bem como a toda a Casa, que, na manhã de hoje, 

apresentei, junto à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
um requerimento, já aprovado, para que se discuta, em caráter de urgência, a 
situação do ensino da UNI MONTES e da UEMG. 
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Causou-nos perplexidade essa situação criada pelo Governo Federal. 

Assim, estamos agendando audiência pública para discutirmos esse 
importante acontecimento, que, sem dúvida, fere o preceito constitucional. 
Não podemos, em nenhum momento, acatar, aceitar e ouvir tais aberrações 
contra o Governo de Minas. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto me traz a esta tribuna nesta 
tarde. Tenho igualmente o dever de alertar esta Casa e o povo mineiro sobre 
o risco de um impasse que está para acontecer em Minas Gerais, nos 
próximos dias. 

Tive a honra de ser Secretário da Justiça e de Direitos Humanos no 
Governo Itamar Franco. Vivi na pele a questão penitenciária em Minas 
Gerais, a falta de vagas nos presídios, nas cadeias públicas, nas 
penitenciárias. Posso dizer até mesmo - e vou provar - que, ao que parece, 
está havendo conspiração para se criar um clima de inviabilidade, que venha 
a trazer gravíssima conseqOência, caso não sejam tomadas medidas de 
curtíssimo prazo em relação ao assunto que vou relatar. 

O atual Governo assumiu uma herança gravrssima de excesso de 
povoamento nas penitenciárias e cadeias. Todos vemos, diariamente, nos 
noticiários, a situação encontrada e que, de lá para cá, só fez piorar. 

O número de presos aumentou, porque muitos mandados foram cumpridos; 
o número de vagas nas penitenciárias e cadeias, proporcionalmente, reduziu- . 
se; aumentou o número de mandados a serem cumpridos, mas a maioria não 
o é em razão da falta de vagas. Além disso, tem havido, ultimamente, 
depredação sistemática de presfdios, cadeias e penitenciárias, de forma 
orquestrada, em vários pontos ao mesmo tempo, para obrigar o 
aparelhamento do Estado a dar solução de curto prazo, que não existe. 

O Ministério Público, recentemente, ajuizou ação civil pública para obrigar o 
Estado a construir mais penitenciárias. Ao mesmo tempo, o Estado não tem 
verbas para essas novas unidades. E o Governo Federal, que tinha previsto a 
construção de cinco penitenciárias em Minas Gerais, suspendeu as verbas. 
Nem um tostão foi liberado para essa finalidade. 

Além disso, recentemente, a justiça acabou por interditar 140 vagas na 
Penitenciária de Neves. Ou seja, existem 140 vagas que podiam estar sendo 
utilizadas, mas não estão, interditadas por decisão da justiça daquela cidade. 

A tudo isso, ainda se acrescenta outra situação difícil: se houvesse verbas 
para construir mais cadeias e penitenciárias, ainda assim haveria uma 
resistência enorme da população, porque todo mundo quer que se construam 
cadeias, menos perto da casa, bairro e cidade em que moramos. Esse 
quadro simplificado, a conjugação desses fatores estará a provocar, nos 
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próximos meses, se alguma medida de emergência não for tomada, um 
caos, que é o da absoluta impossibilidade de manter o aprisionamento, como 
manda a lei, e até, de qualquer maneira, mesmo ao arrepio da lei. Esse fato é 
muito grave, e estamos alertando esta Casa, porque o Brasil, 
freqüentemente, experimenta situações como essa. De uma hora para outra, 
aparecem os problemas, como no caso do apagão, e ainda aparece o 
Presidente da República para dizer que não sabia o que poderia vir. Estamos 
próximos de um impasse, ao que parece produzido por uma espécie de 
conspiração, porque vários aspectos se juntam, ao mesmo tempo, para 
inviabilizar decisões que têm que ser tomadas. E, ao mesmo tempo, alguém 
tem que dizer nesta Casa e nesta tribuna, enquanto é tempo: é preciso que o 
Governo Federal tenha sensibilidade para, rapidamente, investir, no Brasil e, 
em especial, em Minas Gerais, na construção de novas penitenciárias. É 
preciso que o Governo Itamar Franco priorize a construção dessas unidades, 
mesmo sabendo que não há verbas suficientes. Infelizmente, é preciso 
continuar fazendo aquilo que começou. A bem da verdade, quatro novas 
unidades, CERESPs, foram construfdas, e se ofertaram 1.400 novas vagas. 
Aqui, no Bairro Gameleira, em Belo Horizonte, em Betim, em lpatinga e em 
Juiz de Fora, as 1.400 vagas foram fruto do esforço do nosso Governo, mas 
é pouco, diante da gravidade do quadro que está para se avizinhar, tantas 
são as rebeliões e quebradeiras acontecendo dentro das unidades. Isso 
provocará, em breve, um quadro de inviabilidade total, e nos preocupamos 
muito com o que pode acontecer quando isso ocorrer. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, quero 
parabenizá-lo e dizer que é bom ouvir pessoas que conhecem a matéria 
fazerem uma exposição sobre o que acontece. Por isso, ficam meus 
parabéns e meu reconhecimento. Não tenho dúvida de que todos os que 
estão assistindo á 1V Assembléia e os presentes nesta Casa sabem que está 
coberto de razão, porque parece que há alguma coisa orquestrada para 
desmoralizar o Governo de Minas Gerais e a todos nós. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Deputado Alberto Bejani, agradeço sua 
providencial participação. Lamento que assuntos tão sérios como esse, que 
podem causar mortes e desditas incalculáveis ao futuro de Minas Gerais, 
estejam sendo tratados com desdém, desinteresse e descaso pelo Governo 
Federal. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no primeiro 

semestre ocupei a tribuna desta Casa para denunciar os desmandos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público do Município de Ribeirão das Neves. 

Na época, iniciavam-se os trabalhos da CPI 001/01, que tinha como 
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objetivo apurar as irregularidades da área de saúde do municfpio. Pouco a 
pouco a CPI foi tendo acesso a documentos que indicavam a total omissão 
das autoridades locais em relação à gestão dos recursos da área. 

Após diversas oitivas, a CPI concluiu a omissão e a facilitação do Ministério 
Público local, que, desrespeitando a Resolução PGJ n° 11/97, da 
Procuradoria-Geral da Justiça, jamais procedera a qualquer fiscalizaçêo no 
Conselho Municipal de Saúde, no Fundo e na aplicaçêo dos recursos do SUS 
no municfpio, o que, segundo conclusão da CPI, possibilitou "formação de 
quadrilha" pelos membros do Conselho Municipal de Saúde, tudo 
lamentavelmente sob orientação da Diretoria Metropolitana da Secretaria 
Estadual de Saúde, conforme depoimento dos diversos envolvidos, entre eles 
a própria Diretora Metropolitana, Dra. Maria José Antunes. 

Vejam o porquê do raivoso comportamento dos vestais desta Casa. O 
Presidente do PT de Ribeirão das Neves faz parte do Conselho Municipal de 
Saúde, que aprovou o desvio do Fundo Municipal, como dito, em clara e 
inequfvoca "formação de quadrilha", e agora responde aos processos 
criminais. Terão de devolver recursos desviados. 

Na verdade, em Neves não estamos tratando com uma estrela, e sim com 
um cometa, porque tem um rabo enorme. 

Dessa forma, comprovo o que tinha denunciado, restando solicitar que o 
Legislativo Estadual, ao receber oficialmente o relatório final da CPI da Saúde 
realizada pela Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, o encaminhe à CP! 
da Saúde, em andamento neste Legislativo. 

Porém, diante do apurado a respeito do comportamento do Ministério 
Público do municfpio, esta Casa necessita aprofundar-se no assunto, 
principalmente porque chega ao nosso conhecimento que o comportamento 
dos Promotores de Ribeirão das Neves tem sido igual ao desenvolvido pelo 
Ministério Público em toda Minas Gerais. 

Não é à toa que seus membros querem os holofotes na procura de uma 
estratégia jornalística, para que a opinião pública não veja que os deveres, as 
obrigações legais e constitucionais não estão sendo cumpridos. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, denunciei que o Juiz de Ribeirão das 
Neves havia dado o "sursis" do seu próprio irmão, traficante condenado a 
dois anos de reclusão em Ribeirão das Neves - primeiro era três anos, mas 
conseguiu, através de influência no tribunal, que fosse reduzida a pena para 
dois anos -, mas os Promotores de Justiça do Municfpio de Ribeirão das 
Neves jamais tomaram qualquer providência contra qualquer caso de 
corrupção naquele municipio . 

Nas questões de loteamento em Ribeirão das Neves, quando não 
conseguem achacar o dono do loteamento fazem o termo de ajuste de 
conduta. Tenho cópias para fornecer à Assembléia. Os proprietários são 
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Fizemos denúncias de Promotores e Juízes de Ribeirão das Neves que só 
beneficiam os traficantes, numa cidade que tem 20 mil processos 
paralisados. Estivemos com o Presidente do Tribunal de Justiça, que, diante 
do Prefeito, da Presidente da Câmara Municipal e de mim, assumiu o 
compromisso de mandar para lá mais quatro Juízes. A Comarca de Ribeirão 
das Neves, hoje, exige nove Juízes titulares. 

Agora, pasmem, depois de todas as denúncias que fizemos, o Tribunal de 
Justiça não tomou providência com relação a Ribeirão das Neves. Continua a 
haver apenas um Juiz, irmão do traficante que foi solto. Todas as fugas que 
acontecem na penitenciária são facilitadas. Quando não são facilitadas, o 
próprio Juiz negocia o "habeas corpus" com o Tribunal de Justiça. Quando 
não são concedidos lá, consegue-se aqui. Mas lodos os traficantes têm o 
beneplácito da Justiça e do Ministério Público de Ribeirão das Neves. 

Procurar investigar é função desta Casa. Estamos aqui com um pedido 
para se constituir CPI para apurar o funcionamento do sistema prisional de 
Ribeirão das Neves, verificando possível ligação do Ministério Público e do 
Judiciário locais com grupos criminosos organizados no esquema de 
facilitação de fuga, tráfico de drogas, liberdade e soltura extralegal. 

Quero que esta Casa investigue e testemunhe comigo a podridão que 
existe no Ministério Público e no Judiciário de Ribeirão das Neves. Uma 
comarca implantada em 1989 e que, pasmem, jamais teve um Juiz titular. 

Só temos em Ribeirão das Neves Juízes substitutos. Pergunto a V. Exas. 
como esta Casa vai poder ficar de olhos vendados? Como alguns que 
claramente se recusaram a assinar esse pedido de CPI vão ficar diante de 
seus eleitores e diante de suas famílias? 

Cumpro meu quinto mandato e digo a V. Exas. que já passei por Câmara 
Municipal, Assembléia Legislativa, Câmara Federal, e nunca me importei com 
quanto estava ganhando. Se estava ganhando muito ou pouco, procurava 
fazer o meu trabalho, e vou continuar. Amanhã, se não ganhar nada, vamos 
continuar. Enquanto for Deputado, vou fazer o meu trabalho. Não sou 
covarde. Não achei meu mandato na lata de lixo, fui votado. Apesar de tudo 
que ocorre, sou votado. Disputo uma eleição a cada quatro anos e tenho sido 
vitorioso em todas. Vou disputar a próxima eleição da mesma forma. Não fujo 
dos meus princípios hora nenhuma. Se tenho pouco dinheiro, vivo como dá; 
se tenho muito, posso distribuir, mas cumpro meu mandato. 

Depois das denúncias que fiz aqui, o Ministério Público e o Judiciário de 
Ribeirão das Neves passaram a perseguir minha esposa, Presidente da 
Câmara Municipal desse município, chegando ao absurdo de dar medida 
cautelar e invadir a Câmara para colher todos os documentos, o que é 
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proibido por lei, mas permitido diante de alguns covardes que existem, 
mesmo dentro desta Casa, e que m'ío querem investigar. Já tenho 28 
assinaturas e creio que chegaremos a umas 40 sem nenhum problema. 
porque nesta Casa temos homens. Alguns têm o rabo preso. Há medrosos, 
mas há gente de bem e homens. Estou pedindo o direito e a obrigação que 
esta Casa tem de investigar. Não estou pedindo esmola nem favor de 
ninguém, estou cobrando a obrigação que esta Casa tem de investigar. 
Ganham para isso. Se ganham mal, se ganham bem, se passaram a ganhar 
mal, é problema de cada um. Temos um trabalho a fazer, que não pode 
parar. 

Por que a invasão da Câmara Municipal na sexta-feira? As 10 horas da 
manhã, eu tinha entregado ao Marco Aurélio Carone, Assessor Parlamentar 
dessa Casa, uma fita feita em um covil de bandidos, que afirmavam que, para 
ter liberdade, tinham de dar dinheiro para Promotores e Juizes de Ribeirão 
das Neves. Essa gravação foi entregue às 1 O horas da manhã, e a Câmara 
foi invadida às 3 horas da tarde. Numa ação de emergência, uma cautelar 
dada pelo Juiz daquela Comarca, arrastaram todos os documentos, 
computadores e tudo daquela Casa, mesmo a parte contábil, que era o que 
queriam investigar, supostamente. 

E a fita foi junto. Mas temos mais. Não tem problema. Juiz bandido. 
Promotor bandido. E quem os protege? O Escrivão local, indicado hà 12 
anos, tendo sido colocado para fora a bem do serviço público, mas tendo 
voltado porque tem o rabo de alguém, no Tribunal, preso. Já disse que há · 
Desembargador enfiado no meio disso. Não entendo como podemos 
continuar, num municipio com 20 mil processos, apenas com um Juiz 
substituto, quando deveria haver nove Juizes titulares. Por que não há titular? 
Porque ninguém pode mexer com o titular. Mas, se o substituto não obedecer 
a ordens do Tribunal, ê imediatamente posto para fora. Não abro mão do 
direito de investigar. Se for preciso estender a investigação a todo o Estado, 
vamos fazê-lo. Esta Casa ê aberta, livre, e está sendo investigada. Aliás, hoje 
somos auxiliares do Ministério Público. Depois que meu Presidente assinou 
um tenmo de ajuste e conduta, passamos a ser administrados pelo Ministério 
Público, que tem o rabo maior que o desta Assembléia. O problema, aqui, foi 
salário; lá, é a corrupção. E ninguém quer investigar. Deixo aqui um recado 
para os covardes desta Casa: medo é para quem não tem coragem de estar 
aqui. Quem veio para cá tem de cumprir sua função e obrigação. Gostaria 
que esta Assembléia tivesse a dignidade de não se arquear debaixo do tacão 
colocado sobre sua cabeça. Que continue seu trabalho, porque dignidade é 
algo que todos os homens devem ter, mesmo na hora de morrer. 

Ribeirão das Neves hoje é uma cidade que vive debaixo da ditadura da 
toga. Este Poder pode ser investigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal 
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No Judiciário, faz-se um concurso que não garante honradez nem justiça, 
garante apenas o emprego. Quero esta Casa de cabeça erguida, mesmo na 
hora da morte. A covardia que vi pelos corredores é algo que deprime, 
denigre e envergonha os homens que, pelo menos, têm a vontade de 
trabalhar. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

presentes às galerias, meus amigos da imprensa, é motivo de alegria ocupar 
a tribuna nesta tarde, quando aqui temos várias lideranças da área rural, que 
muito respeitamos. Esta Assembléia, ao recebê-las em sua praça principal, 
mostrou o carinho, a atenção que se deve dispensar àqueles que lutam 
bravamente por sua sobrevivência. 

Aqui estão várias delegações. mas gostaria de saudar, de forma muito 
especial, a delegação de Leopoldina, que está presente com muitos amigos, 
inclusive com o Presidente do Sindicato Rural, Nilson Almeida Junqueira; 
também as duas cooperativas criada recentemente no Distrito de Ribeiro 
Junqueira, pelo Marcinho Pimentel, com o apoio do Vereador Totonho 
Pimentel, que está aqui com sua esposa, Profa. Guiomar; também a 
cooperativa de Tebas, que tem dois grandes lideres a dirigi-las, o Vereador 
Adi Ávila e o nosso amigo Dedé. Temos também Salviano Ferraz Filho, que 
teve hoje a alegria de ver o seu irmão Pedro Augusto, do BDMG e ruralista, 
falar com muita propriedade o que os homens do campo, os produtores de 
leite principalmente, enfrentam na Zona da Mata e outras regiões do Estado. 
Vejo aqui também Nilton Toledo, ex-Presidente da Cooperativa Leste. 
Infelizmente, não tivemos a presença do Presidente da grande Cooperativa 
de Produtores Rurais de Leopoldina, Dr. José Nilton. que, por motivo de força 
maior, não põde vir. Temos também a presença do Walter, que é um ruralista 
de escol da cidade de Recreio, e outros amigos mais. Saudando essas 
pessoas, estou saudando todas as delegações. 

Fiquei feliz com a fala do nosso Presidente. Foi um discurso excepcional, 
principalmente nesse momento de crise do parlamento mineiro. É importante 
reconhecer, nós que somos Deputados distritais e que fazemos política 
basicamente na Zona da Mata e no Sul de Minas, que essas pessoas vieram 
aqui porque acreditam no parlamento mineiro; vieram porque sabem que aqui 
é uma cidadela de resistência contra tudo aquilo que é ruim para os mineiros, 
para Minas e para a causa do leite. Temos de continuar a ter motivação para 
trabalhar com dinamismo. Quando existem erros, é importante ter humildade 
para reconhecê-los e dar um passo atrás. Mas é importante também dizer 
que nunca quis este parlamento ser desonesto. Muito pelo contrário, existe 
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aqui muita sensibilidade, sobretudo no social. Não tenho vergonha de 
dizer que sou um Deputado que procura dar assistência social no interior. 
Quem vai fazer esse meio de campo? Mas todos os modelos, quando 
apresentam falhas, devem e podem ser mudados, e a Assembléia deve ter a 
humildade - preservando a sua independência - de promover o diálogo entre 
seus próprios membros e com outras autoridades que respeitamos muito, 
com a própria imprensa, que tem participação ativa e tem pessoas do melhor 
gabarito. Procuro sempre dizer que quero dialogar, quero aprender. Depois 
da tempestade, vem a bonança, e essa turbulência vai fazer com que a 
Assembléia mude o seu modelo de atuação e procure adaptar-se a essa 
nova realidade. 

Tive a oportunidade de receber cerca de 40 pessoas em meu gabinete, e 
essa presença nos motiva a continuar nossa luta para que a Assembléia 
permaneça firme no seu propósito de servir aos mineiros. 

Acreditamos em um futuro melhor. Acreditamos que a CPI do Leite, com a 
presidência do Deputado João Batista de Oliveira, que tive o privilégio de 
indicar como representante do PDT, ouvirá várias vertentes de diversos 
setores e procurará colocar tudo em seu devido lugar. Contamos com a 
presença do Presidente Gilman Rodrigues, homem excepcional, bravo e 
batalhador de sua classe, e com a do Diretor da FAEMG, Dr. João Roberto 
( .... ), que há muitos anos trabalha pela área rural. Tudo isso valoriza o 
trabalho da Assembléia. Certamente, a CPJ contará com a colaboração de 
muitos Deputados, que, mesmo não diretamente ligados a ela, trabalharão 
para trazer-lhe subsidias e propostas, a fim de que Minas não fique de 
joelhos nessa questão, e o Govemo Federal saia do discurso para uma 
prática objetiva, visando solucionar o grave problema que afeta nossos 
produtores rurais, os pequenos, médios e grandes, que sofrem o problema na 
pele. 

Fico feliz com a presença dos senhores e das senhoras. Agradeço ao Dr. 
Nivaldo Almeida Junqueira, que estudou em Viçosa, foi colega do Deputado 
Paulo Piau e comandou a fazenda experimental da EPAMIG; e ao Dr. 
Roberto Freire, que veio com a comitiva de Leopoldina e sempre deu grande 
apoio ao setor. Hoje, Leopoldina, Recreio e outras cidades da mata mineira 
mostraram sua força de trabalho e sua vontade de fazer acontecer . 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Deputado Bené Guedes, 
tenho a honra de ser seu amigo, por sua transparência, honestidade e 
maneira de representar a Zona da Mata nesta Casa. Quero cumprimentar 
todos os seus amigos que estiveram aqui e os que tive a oportunidade de 
conhecer em seu gabinete. Quero ressaltar a todos o seu trabalho e 
empenho com relação à região da Zona da Mata. Aprendi muito com V. Exa. 
no PDT e afirmo que a Zona da Mata tem um verdadeiro representante nesta 
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O Deputado Bené Guedes - Agradeço, de coração, o seu pronunciamento, 
Deputado Marcelo Gonçalves, o qual tanto me envaidece e gratifica, uma vez 
que V. Exa. é um grande colega e amigo. No que tange à estima, ao respeito 
e ao aprendizado politico, meu sentimento é de reciprocidade. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Agradeço o aparte ao 
Deputado Bené Guedes, a quem cumprimento por sua fala e trabalho. V. 
Exa. é um Deputado que briga por sua região e por nosso Estado. 

É lamentável que, no Brasil, pais de terras férteis e produtivas, não 
tenhamos uma politica agrícola. 

Precisamos abrir a caixa-preta do leite. Tenho o privilégio de ser um 
produtor apesar de ser um sofredor, porque a nossa classe, neste Pais, é 
sofredora. Não é justo que o produtor entregue o leite a R$0,19 ou a R$0,22 
e os supermercados o repassem a R$1,49. Precisamos conscientizar o 
Governo Federal para que seja constituída politica agrícola. Precisamos 
valorizar o homem do campo. O pequeno e o médio produtor mantêm a sua 
fazenda com a produção do leite, mesmo sabendo que precisam vender 5 
litros de leite para comprar 1 litro de água mineral. Isso não é justo. Fazemos 
um apelo aos nossos companheiros da CP I. Precisamos levá-la a fundo, para 
descobrirmos as "maracutaias" relativas ao leite. Não podemos aceitar essa 
máfia. A agricultura, a agropecuária e a fruticultura têm de ser fortes. Com 
certeza, este Pais exportará os seus produtos para o resto do mundo. Muito 
obrigado, Deputado Bené Guedes. Parabéns pela sua fala. 

O Deputado Bené Guedes - Obrigado, Deputado Dimas Rodrigues, grande 
lider da bancada do Norte de Minas, que tem lutado por melhores condições 
para os produtores rurais da região, que enfrentam sérios problemas. Repito 
que a tarefa de procurar a solução para esse grave problema não é para uma 
só pessoa. Esse não é um trabalho apenas para o Presidente da Assembléia 
e para o Presidente da CPI, mas para todos nós. Temos a responsabilidade 
de procurar resolver essa questão com transparência, tentando acertar, para 
que os produtores rurais saiam do empobrecimento, a fim de poderem honrar 
os seus compromissos. Com a força que será dada por nós desta Casa e por 
outras externas, no futuro próximo, seremos vitoriosos nessa nobre causa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores que prestigiam esta reunião, imprensa e povo mineiro, escutei 
atentamente o pronunciamento do Deputado Bené Guedes. De forma 
legitima e firme, propôs que esta Casa fizesse, no minimo, um levantamento 
sobre o que está ocorrendo com relação à produção e à comercialização do 
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leite em nosso Estado. Por meio da sua ação polftica, sugeriu a instalação 
de uma CPI. Sua solicitação encontrou respaldo. Estamos também 
apresentando outra proposta de instalação de CPI. Espero que tenham força, 
pois esses problemas são extremamente sérios e mexem com a vida de 
muitos. Essas questões precisam ser passadas a limpo. 

Espero que essas CPis propostas sejam instaladas. Há solicitações de 
várias partes do Estado, principalmente do Norte de Minas, onde não se está 
aceitando a forma como os produtos estão sendo comercializados. Esses 
produtos estão sendo maquiados e adulterados, provocando grande prejuízo 
para o consumidor. Estão sendo vendidas mercadorias com o peso abaixo do 
normal e com quantidade inferior, enganando-se claramente a população. 

Então essa CPI sobre a maquiagem dos produtos precisa ser instalada e 
levada adiante pela Assembléia Legislativa de Minas, por um motivo muito 
claro. Algum colega disse que temos o PROCON, que trata desse assunto. 
Concordo que é um órgão extremamente importante e tem dado uma 
assistência muito boa, mas todos esses produtos são comercializados, o 
produtor paga ICMS, o consumidor paga os seus impostos, e não podemos 
aceitar a forma com que Minas Gerais está sendo exposta, a forma como o 
povo mineiro está sendo enganado, vergonhosamente, nos supermercados, 
sem que esta Casa se pronuncie. 

Essa CPI vai ser instalada e quero, neste momento, congratular-me com o 
Movimento de Donas de Casa de Belo Horizonte, que, de uma maneira muito 
corajosa, muito verdadeira, não aceitou o que estava ocorrendo com o povo 
mineiro, foi para os supermercados e convocou a imprensa, que tem papel 
fundamental nessa questão. O Movimento de Donas de Casa é vitorioso. 
Com base nesse trabalho, estamos apresentando requerimento com o 
seguinte teor. 

- Lê requerimento em que solicita a abertura de uma comissão parlamentar 
de inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar no Estado de Minas, possível 
existência de fraude contra o consumidor na comercialização de pnodutos nos 
supermercados e em outros estabelecimentos do gênero, como vem sendo 
denunciado pelos diferentes meios de comunicação do Pais. 

É uma solicitação que, tenho certeza, vai encontrar respaldo dos senhores 
parlamentares. 

Outro assunto que me traz à tribuna refere-se à ação terrível, ao golpe 
fulminante que o Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, pretende levar 
adiante contra a UNIMONTES e a UEMG. Ontem fiz pronunciamento, 
esperava uma reação à altura, principalmente da UNI MONTES, e essa ação 
se concretizou. Os Prefeitos norte-mineiros, reunidos ontem na Associação 
de Municípios da Área Mineira da SUDENE, foram unânimes em assinar um 
documento hipotecando apoio e solidariedade à nossa UNIMONTES, não 

~----------------------------------__j 
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aceitando a forma violenta, traiçoeira, com que o Governo Federal, 
através do Sr. Paulo Renato, quer questionar um ato deste Poder, que, em 
1988, criou a UEMG e a UNIMONTES. Alega, hoje, que a Constituição 
Federal foi ofendida pela Constituição Estadual de Minas Gerais. Tenho a 
certeza absoluta de que o Sr. Paulo Renato não deve conhecer o trabalho 
sério que se faz aqui, em Minas Gerais, por intermédio da UNIMONTES, e 
que se pretende fazer por meio da UEMG. 

Foram momentos gloriosos do Poder Legislativo de Minas, quando inseriu 
na Constituição de 1988 o direito de se criarem essas duas universidades. A 
UNIMONTES existe de fato e de direito. São 12 mil alunos que cursam 24 
cursos superiores diferentes, são mais de 800 funcionários e professores. Ali 
se pratica uma universidade verdadeiramente direcionada para o 
desenvolvimento e para o progresso do Norte de Minas e de todo o Estado. 
São quatro "campi" universitários, o maior em Montes Claros, outro em 
Januária, uma grande cidade que está se firmando como pólo de 
desenvolvimento e pólo gerador do ensino do 3° grau. 

Outro "campus", em Pirapora, outro, em Janaúba, e outro, em Salinas. 
Agora, a UNIMONTES sai dos seus limites do Norte de Minas e vai criar, no 
Jequitinhonha, mais um "campus" avançado, dando oportunidade aos alunos 
de ter um curso de primeiríssima linha e gratuito, sob a chancela dessa 
grande universidade de Montes Claros. 

Vamos apresentar, ainda hoje, a proposta de criação de uma comissão 
especial para acompanhar esse golpe mortífero e covarde do Governo 
Federal contra a nossa UNIMONTES. Essa comissão será respaldada em 
nossa legislação e na Lei Maior do Estado. Solicito que esta Casa, se preciso 
for, contrate assessoria jurídica com os melhores advogados, para que 
possamos provar ao Sr. Ministro da Educação que a nossa UNI MONTES não 
pode ser aviltada dessa forma. Mostraremos ao Governo Federal que a 
UNIMONTES é, hoje, uma realidade e uma das maiores e melhores 
universidades do Estado e do País. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Esgotada a hora destinada a 

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

Comunicação da Presidência 
A Presidência comunica que foram recebidos e aprovados, nos termos da 

Decisão Normativa n• 9, os requerimentos n•s 2.507 e 2.508/2001, da 
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 82" Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n• 1.604/2001, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; de Assuntos Municipais - aprovação, na 
71" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.464/2001, do Deputado 
Arlen Santiago, 2.474 e 2.475/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.478 
e 2.479/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, e 2.480/2001, do Deputado 
Durval Ângelo; e do Trabalho - aprovação, na 69" Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n•s 1.571 e 1.572/2001, do Deputado Dilzon Melo; 
1.576/2001, do Deputado Mauro Lobo; 1.582/2001, do Deputado Wanderley 
A vila; 1.602/2001, do Deputado Allton Vilela; 1.606/2001, do Deputado 
Alberto Bejani, e do Requerimento n• 2.467/2001, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. (Ciente. Publique-se). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que 

solicita seja criada uma comissão especial para, no prazo de 60 dias, 
proceder a estudos sobre o processo histórico de capitalização e a situação 
financeiro-orçamentária atual do BDMG, além da adequação de suas 
pollticas de atuação e linhas de financiamento ás necessidades de crédito 
dos municfpios, das empresas e da população mineira, no novo contexto 
instaurado pela Lei Complementar n• 1 01/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado. Cumpra-se. 

Vem á Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando o uso da 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, visitantes, imprensa, o assunto que trago é diferente do abordado 
por meu companheiro de partido Senador Pedro Simon, um dos homens 
públicos mais dignos e mais queridos nas hastes partidárias do PMDB. 

Discordo do pensamento do Senador - caríssimo, estimado e sempre 
lembrado por todos como uma das figuras mais atuantes do nosso partido -, 
que, num aparte ao nosso candidato á Presidência Nacional do PMDB, 
Senador Maguito Vilela, advertiu-o, dizendo que as questões internas do 
partido deveriam ser tratadas internamente, por nós . 

Quase não ouço nenhum dos Deputados - e aqui somos mais ou menos 15 
partidos - vir a esta tribuna para tratar, especificamente, das questões 
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partidárias. É evidente que assim não o fazem, em primeiro lugar, porque 
são muitos os assuntos importantes que cada um de nós, Deputados, sempre 
traz a esta tribuna. 

Mas vejam, Srs. Deputados, que o que acontece em nosso País, hoje, em 
Brasília, diz respeito, por exemplo, aos meus conterrâneos, da querida 
cidadezinha de Cachoeira da Prata, aos conterrâneos de cada um dos 
senhores, aos companheiros de Belo Horizonte e, portanto, a toda a Nação 
brasileira. Estamos falando que está em curso nada mais, nada menos que o 
destino deste País, o próximo Presidente da República. 

É público e notório o intervencioriismo indevido, sem escrúpulos e jamais 
visto na história deste País da parte de um Presidente da República, que está 
intrometendo no nosso partido, o glorioso PMDB, cuja história de luta é 
exemplar. 

Somos responsáveis, como alguns outros partidos, pela redemocratização 
deste País, por devolver ao povo as eleições diretas. O PMDB tem a sua 
história, é orgulho e glória de muitos de nós, brasileiros, que, por meio dessa 
trincheira democrática, mudaram o País. 

Hoje, o que vemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o Presidente da 
República, de fonma cruel, implacável, hostilizar, abduzir os nossos 
companheiros a troco de benesses palacianas. É importante que isso seja 
dito, e insisto nesse aspecto. 

Ontem, o Senador Pedro Simon advertiu que esse assunto deveria ser 
tratado nas hastes internas do partido. Mas como fazê-lo, se o guardião 
maior, que é o Presidente da República, também assim deveria estar agindo, 
mas não está? Vem, com a maior inconveniência, por intermédio de um 
companheiro do nosso pàrtido, o Ministro dos Transportes, chantagear os 
convencionais do PMDB, para que, no dia 9, votem no candidato Michel 
Temer, que, sem dúvida alguma, tem compromissos escusos com o 
Presidente da República, e não com os destinos maiores do nosso partido. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou um dos fundadores do PMDB de Belo 
Horizonte. Tenho orgulho disso e trago, na minha trajetória polltica, a certeza 
de que sempre acompanhei os seus destinos e as suas decisões. Jamais 
desacatei alguma decisão partidária. Por isso, quero dizer que não será desta 
vez que sairei do partido. Já estou antecipando que qualquer que seja o 
resultado, qualquer que seja a situação, estarei no PMDB, defendendo as 
idéias que sempre defendi e que vão me levar, no ano que vem, a completar 
20 anos como parlamentar. Durante 16 anos fui Vereador por Belo Horizonte 
e, no próximo ano, completo 4 como Deputado, sempre pelo glorioso PMDB. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento, nós, integrantes 
desse partido, que ajudamos, que colaboramos com a sua imagem, temos a 
obrigação de levar à opinião pública essa mensagem, para desvendar essa 
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questão, mostrar o intervencionismo da máquina pública e do Sr. 
Presidente da República, que se intromete de forma cruel e desonesta no 
nosso partido, tentando desviar a nossa conduta, tentando desviar o destino 
maior que nos espera, que é mudar o estágio em que vivemos. 

O Sr. Presidente da República, recentemente, declarou que poderia até 
estar ao lado do candidato do PT, mas sabe muito bem que contra ele há 
nós, de Minas Gerais, liderados pelo Governador Itamar Franco, implacável 
nas criticas e na defesa das nossas maiores riquezas, que são os bens 
nacionais. 

Nós, definitivamente, não compactuamos com esse Presidente que levou á 
bancarrota, sinceramente, a cidadania nacional, que vendeu nossas 
empresas e que, sem dúvida alguma, vende este Pais por uma ninharia e por 
motivos mais escusos e não transparentes. 

Por isso, Sr. Presidente, nós, do PMDB legitimo, estamos, neste momento, 
denunciando essas questões. Chamo a atenção, mais uma vez, do nosso 
companheiro, por quem tenho a maior estima, Pedro Simon. Temos a 
obrigação, Senador Pedro Simon, de, neste momento, denunciar o que está 
acontecendo no nosso Pais, no nosso partido. Não temos de suportar essa 
questão "intema corporis", não temos de suportar essa chantagem eleitoral 
que está acontecendo apenas entre nós, peemedebistas, porque o Pais 
espera do PMDB. Nossos eleitores, nossos companheiros de cada rincão 
deste Estado e deste Pais esperam, com grandeza, uma atttude maior de 
nossos companheiros do PMDB. t: por isso que quero dizer que o Senador 
Maguito Vilela, ontem, fez um pronunciamento no Senado, denunciando esse 
intervencionismo, essa forma espúria com que o Presidente da República 
está aliciando companheiros e convencionais do nosso partido no sentido de 
fazer valer o seu candidato, que é o Michel Temer, que está, sem dúvida 
alguma, a serviço do Palácio do Planalto, a serviço do Sr. Presidente da 
República. 

Sr. Presidente, que me desculpem os Deputados dos outros partidos, mas 
temos a obrigação de defender e denunciar essas questões. Quero dizer 
também - e informar aos Deputados - que nós, da Bancada Estadual do 
PMDB desta Casa, e especialmente este Deputado, na qualidade de 
Secretário-Geral do partido, juntamente com nosso Presidente da Casa, 
Deputado Antônio Júlio; com nosso Uder, Deputado lvair Nogueira, e com 
nosso Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, estávamos articulando 
para amanhã, quinta-feira, uma reunião com os Deputados Estaduais do 
PMDB de todo o nosso Pais. Mas quero aqui anunciar, Sr. Presidente, que, 
devido a uma série de fatores, entre eles o fato de que nosso Governador 
Itamar Franco, amanhã, estará na cidade de Florianópolis, atendendo ao 
convite do PMDB daquela região, os Deputados do Sul do Pais, 
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especialmente os do Rio Grande do Sul e Paraná, que lá estarão, nesse 
encontro com nosso Governador, não poderão comparecer. E, em função 
dessa situação que estamos aqui denunciando, quero dizer aos Deputados 
que ontem fiquei extremamente chocado quando telefonei para os Deputados 
do Mato Grosso do Sul, com cujas presenças contávamos em Minas - alguns 
deles já nos haviam dito que provavelmente estariam presentes -, quando um 
Sr. Deputado - e não quero aqui, por um dever de ética, revelar seu nome -
da nossa Bancada do PMDB do Mato Grosso do Sul revelou-me que, depois 
de contatos que fizeram com o Sr. Michel Temer e em função daquilo que foi 
prometido por ele, a bancada estadual do Mato Grosso do Sul estava, em 
peso, fechando, naquele momento, com o Deputado Michel Temer. 

Então, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, isso é extremamente lamentável. 
Só mudaremos a política deste Pafs, só faremos uma polftica com grandeza 
no dia em que tivermos partidos fortes, no dia em que tivermos fidelidade 
partidária e respeito entre nós, companheiros, e quando aqueles 
companheiros que defendem suas agremiações partidárias forem, sem 
dúvida alguma, respeitados. Infelizmente, o que vemos é um total 
desrespeito, um intervencionismo aberto e claro do Sr. Presidente da 
República. E vem o Lfder do Presidente da República, no Congresso 

. Nacional, desafiar a todos nós, para que comprovemos. Já está mais do que 
fartamente comprovado que o Sr. Michel Temer e alguns companheiros 
nossos, infelizmente, do PMDB nacional, estão comprados pelo Sr. Fernando 
Henrique. 

A população brasileira tem de saber disso, e é por isso, Srs. Deputados de 
outros partidos, que temos a obrigação de aqui denunciar essa forma de 
intervencionismo do Sr. Presidente da República junto a nosso partido, o 
PMDB, que, insisto, tem uma história digna para contar a este Pais, tem uma 
história de luta e de glória de muitos companheiros que por ele passaram e 
que hoje talvez não estejam mais, como o companheiro Kemil Kumaira, que 
num determinado momento, sem dúvida alguma, foi honra e glória do nosso 
partido. Concedo um aparte ao Deputado Kemil Kumaira. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado Márcio Cunha, 
notadamente quando V. Exa. assume a tribuna apresenta assuntos dos mais 
importantes para que possamos meditar e raciocinar a respeito das suas 
palavras e muito aprender com elas. No entanto, V. Exa., hoje, não sei a 
razão, comete certa incoerência. Isso não é costume de V. Exa. Por isso, 
gostaria de enaltecer a sua inteligência, mas, ao mesmo tempo, não 
concordar quando coloca a posição do Presidente da República, do Palácio 
do Planalto, a intervir na disputa interna do PMDB e na escolha do seu futuro 
Presidente. 

Evidentemente, Michel Temer representa um aliado, como é aliado o 
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PMDB, em nlvel nacional. Não é Michel Temer, é o partido de V. Exa. que 
faz parte da base governista do Presidente Fernando Henrique. Não há nada 
para V. Exa. estranhar dessa forma. Até porque, em Minas Gerais, o 
Governador Itamar Franco não fez diferente na sua atuação para eleger José 
Saraiva Felipe, Presidente do PMDB mineiro, quando derrotou todas aquelas 
forças que existem no PMDB, o partido glorioso que é e a que tive a honra de 
pertencer por mais de duas décadas. Mas continuam ainda essas disputas 
internas, que, evidentemente, enfraquecem não só o partido, mas a própria 
democracia brasileira, porque não tem os partidos de ideologia firme e 
definida. 

Por isso, gostaria de cumprimentar novamente V. Exa., mas peço que nos 
diga por que o PMDB nacional, aquele que apeia Fernando Henrique 
Cardoso, em Brasília, não pode intervir na escolha de um de seus aliados, o 
Deputado Michel Temer. Em Minas, o Governador Itamar Franco teve 
atuação destacada, ao lado do seu Vice-Govenador, no intuito de eleger o 
seu preferido. Levanto essa questão para dizer a V. Exa., pela admiração que 
tenho, não só pela sua colocação de homem público brilhante, que, 
infelizmente, nesta tarde seu discurso está bastante incoerente. Muito 
obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Deputado Kemil Kumaira, renovo a admiração 
que tenho por V. Exa., mesmo porque já estivemos juntos várias vezes, mas 
quero dizer que não estou sendo incoerente, pelo contrário, estou 
absolutamente coerente com tudo o que tenho defendido na minha vida· 
pública. Se V. Exa. prestar atenção, disse desta tribuna que só vamos 
melhorar a política no dia em que tivermos fidelidade partidária. Infelizmente, 
o que vemos hoje não é marca apenas do PMDB, é efetivamente com 
aqueles que não acompanham as decisões partidárias e a maioria do partido. 

Nós, Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores que estamos 
convivendo com as bases, sabemos que o que parte do PMDB nacional 
deseja é absolutamente destoante daquilo que desejam as bases. O que 
alguns homens do PMDB desejam hoje é pura e simplesmente fazer valer 
seus interesses pessoais. Com isso não podemos concordar e vamos brigar 
dentro do PMDB. Intervir da forma como o Presidente Fernando Henrique 
está intervindo é o que estamos denunciando. 

V. Exa. tem razão em parte, assim como tenho minhas razões. Aliás, 
ambos, em parte, estamos corretos, a não ser que um pense que o outro não 
esteja correto, e é o que V. Exa. está pensando. 

Gostaria de debater mais com V. Exa., que tem razão em levantar algumas 
coisas, mas estou tentando ser coerente. O que estou tentando fazer é o que 
sempre fiZ durante esses 20 anos, brigando dentro do meu partido, e não 
fazendo como muitos que, quando vêem algum obstáculo, mudam de partido. 



Isso não vou fazer, vou continuar lutando dentro do meu PMDB, com 
minhas idéias, que defendi durante 20 anos. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, solicitando o uso da palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. parlamentares, 
prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, três temas me 
trazem a esta tribuna. Na condição de Líder do PSDB, não poderíamos 
deixar de fazer algum comentário e explicitar nosso posicionamento, por 
serem assuntos que julgamos importantes e que devem ter uma análise por 
toda a sociedade e por esse parlamento. 

A primeira questão é a da UEMG e da UNIMONTES. A sociedade mineira 
foi pega de surpresa com o noticiário de que está se levantando a 
inconstitucionalidade de artigos da Constituição mineira que deram origem a 
essas duas instituições de ensino superior. Fomos realmente surpreendidos. 
Não concordamos, em hipótese alguma, com essas providências 
encaminhadas pelo Ministério da Educação. Queremos deixar clara nossa 
discordância com relação a isso. Mas é preciso também esclarecer a questão 
para que não seja explorada indevidamente por alguns setores da política do 
nosso Estado. Primeiro, que essa ação foi motivada pelo Ministério da 
Educação, mas está tendo a guarida do Ministério Público Federal. E aqui 
está nosso apelo ao Ministério Público Federal para que não se movimente 
nesse sentido, para que não encaminhe essa questão ao Supremo Tribunal 
Federal. O Ministério Público Federal está sendo acionado, provocado, está 
sendo procurado mas não tem, necessariamente, que aceitar as alegações 
do Ministério da Educação e levar à frente essa ação de 
inconstitucionalidade. Solicitamos ao Procurador-Geral da República que se 
atenha com mais atenção a esta questão e que não dê o encaminhamento 
solicitado, para que esse assunto não chegue ao Supremo e para que a 
constitucionalidade não seja questionada. 

Esse assunto está sendo explorado politicamente e indevidamente. 
Fixamos aqui e deixamos clara a nossa discordancia. A Bancada do PSDB 
não concorda com esse posicionamento. Estamos aqui de forma simples mas 
decidida nos posicionando conira esse ato, que fere a autonomia de Minas 
Gerais, que fere de morte instituições caras ao povo mineiro, duas 
instituições de ensino superior que há mais de uma década foram criadas por 
este parlamento. 

E aí é preciso ficar claro que não é ato de retaliação contra o Governador. 
Não queiram aqui fazer o Governador do Estado vitima nesse processo. Esse 
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dispositivo constitucional foi colocado na nossa Constituição há mais de 
1 O anos, num ato soberano do Poder Legislativo que inseriu na nossa 
Constituição esse dispositivo. Não foi ato de Governo nenhum. Segundo, 
essas duas instituições, especificamente neste Governo, estão sendo 
maltratadas. Esta Casa votou um dispositivo constitucional assegurando 2% 
dos recursos do orçamento do Estado para o ensino superior estaduaL Foi 
votado um projeto nesta Casa que assegura, no orçamento, os recursos 
necessários, numa iniciativa do Deputado Paulo Piau, e o Governador do 
Estado foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a inconstitucionalidade desta 
lei para não se ver obrigado a colocar recursos na UNI MONTES e na UEMG. 

O Governador do Estado está maltratando essas instituições, e não 
queiram dizer que, nesse processo, ele é vitima. Não queremos com isso 
justificar o ato do Governo Federal, a que estamos fortemente contrários. 
Aliás, vários parlamentares devem ter recebido um comunicado da 
comunidade dos estudantes da UEMG, que estarão amanhã, na Praça da 
Liberdade, protestando, reivindicando maiores recursos para essas 
instituições de ensino. Aqui se encontra um ofício, assinado pela comissão de 
organização dessa manifestação, reivindicando ao Governo Estadual, que 
não tem atendido aos reclamos da comunidade acadêmica de Minas Gerais, 
não colocando os recursos necessários para que UEMG e a UNIMONTES 
possam cumprir seu papel junto aos estudantes mineiros. 

Também aqui foi colocada, com propriedade, pelo Deputado Luiz Tadeu 
Leite, a questão da crise no sistema penitenciário. Mas fazemos alguns 
esclarecimentos. Tem-se a mania de dizer que todo problema ocorrido no 
Estado é causado pelo Governo FederaL Não queremos dizer que o Governo 
Federal seja perfeito e que todas as suas ações são corretas; já que 
sabemos que tem falhas. Mas analisemos, também, as falhas do Governo do 
Estado, que não cumpre com seu papeL Se há dificuldades no sistema 
penitenciário, em grande parte o Governo do Estado de Minas Gerais é 
culpado. Quanto o Governo de Minas aplicou em soluções para a grave 
questão do sistema penitenciário? São mais de 20 mil ordens de prisão que 
não podem ser cumpridas por falta de vagas nas delegacias, cadeias e 
penitenciárias. O sistema que a[ está obedece a leis votadas pelo Congresso 
Nacional, que precisa modificar a legislação atinente á questão. Temos leis 
modernas e avançadas que tratam da questão prisional e penitenciária, mas 
essa legislação, que talvez seja uma das mais avançadas do mundo, 
esquece-se de que estamos no Brasil e que não temos recursos nem 
condições para cumprir leis desse quilate. É preciso deixar de lado essa 
filosofia contida na legislação, que não pode ser concretizada. Precisamos de 
leis práticas, que possam resolver o problema real, a fim de que ele seja 
equacionado. A lei complica uma solução, dificultando a ação dos governos. 
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A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Quero dizer da minha alegria 

de ver a nossa bancada, do PSDB de Minas, assumindo, com convicção, a 
nossa causa maior: as universidades estaduais. Gostarlamos de ver o 
Ministro Paulo Renato liberando as verbas das emendas orçamentárias feitas 
pelos Deputados Federais, em conjunto, para fortalecer nossas unidades. O 
próprio Governador Itamar Franco enfraquece a UEMG e a UNIMONTES, 
através de ação de inconstitucionalidade, revendo a questão do orçamento 
das universidades, abrindo guarda para que fiquem fragilizadas. 

Com relação ao sistema penitenciário, lembramos ao Deputado Luiz Tadeu 
Leite que a competência da guarda dos detentos é do Estado de Minas, e 
não do Governo Federal, embora ele possa colaborar e, nesse sentido, 
temos feito gestões, principalmente no que diz respeito á criação do Centro 
de Integração do Adolescente para o Norte de Minas. 

O Deputado AntOnio Carlos Andrada - Agradeço a participação da ilustre 
parlamentar, que trouxe considerações importantes. Com relação á questão 
das universidades, a sociedade mineira precisa atentar para o fato de que o 
atual Governo está privatizando a UEMG. Os "campi" universitários que o 
Governo Estadual está transformando em centros universitários é uma forma 
de devolver aquelas fundações, que aderiram á UEMG, que queriam ser 
públicas, á iniciativa privada. 

O Estado está simplesmente dizendo que não vai absorver essas 
fundações. Quer que voltem para a iniciativa privada e virem centros 
universitários, que tenham autonomia privada, porque ele não vai colocar 
nem um centavo e a escola que cobre o que quiser dos alunos. É isso que o 
Governo está fazendo quando cria os centros universitários nas diversas 
cidades do interior. 

Com relação á questão do sistema penitenciário, realmente a competência 
é do Estado, e ela não está sendo usada. O Governo Federal ofereceu a 
possibilidade de construção de cinco penitenciárias em Minas Gerais, e o 
Governo do Estado não se movimentou, não apresentou a documentação, 
não montou os processos necessários para receber as verbas que seriam 
destinadas a esse fim e perdeu os recursos por omissões, brigas e 
desentendimentos. Depois, vêm dizer que o Governo Federal não quis dar o 
dinheiro. O Governo do Estado não foi pedir e não cumpriu a sua parte no 
processo. Essa é a verdade. 

Finalmente, gostaríamos de dizer que a Bancada do PSDB está unida 
nessa questão, que começa a ser enfocada pelo Poder Legislativo, por meio 
da CPI do Leite. Temos o nosso representante, o Deputado Kemil Kumaira, 
porque o PSDB está realmente preocupado com o problema. Minas, grande 
bacia leiteira, não pode aceitar calada esse desmando. É preciso levantar 
sua voz na defesa do produtor, daquele homem do campo que labuta 
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debaixo de sol e chuva e, ao mesmo tempo, é preciso proteger o 
consumidor, aquele que vê o produto final, muitas vezes encarecido pela 
ação de atravessadores ou pela ação de cartéis, de monopólios indevidos, de 
homens que têm realmente o poder econômico e massacram as leis de 
mercado, impondo preçcs exorbitantes, fora- da nossa realidade, pagando 
mal ao produtor, onerando o consumidor e dificultando a nossa economia. 
Estamos muito bem representados nessa CPI. O PSDB está firme na defesa 
dos interesses do produtor e na defesa dos interesses do consumidor. Vamos 
dar o nosso apoio a esse trabalho e dizer que a Assembléia de Minas cumpre 
uma função importante quando trata de frente essa questão e tenta desnudar 
o que realmente está por trás dessa ação, muitas vezes dissimulada, de 
setores que se preocupam com ganhos e com lucros, mas que não se 
preocupam com o desenvolvimento da nossa economia e com a situação da 
população. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Vem á Mesa requerimento 

do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno, para, nos termos do § 1°, transferi-la ao Deputado 
Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o 
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, público da TV Assembléia, enquanto aqui exercer o mandato de 
Deputado não deixarei que pessoas sejam perseguidas ou que nenhum 
funcionário público fique á mercê das interferências pollticas locais, como já 
denunciei em outras circunstãncias, desta tribuna. Nesta data, tive a 
oportunidade de fazer um contato pelo telefone com os policiais militares da 
cidade de Fronteira, no Triângulo Mineiro. Infelizmente, quando esses 
policiais, agindo dentro dos preceitos legais, efetuavam abordagem policial 
num estabelecimento comercial, em um bar, na cidade de Fronteira, urgiu a 
necessidade de se fazer busca pessoal dentro do que determina o poder 
discricionário de policia. 

O Comandante do destacamento foi chamado ao local, para tentar intervir, 
uma vez que as pessoas presentes não queriam submeter-se á busca 
pessoal. Estavam presentes o Vereador João Batista da Silva Lima, da 
cidade de Fronteira, e o cidadão Paulo Sérgio Constantino. 

A PM local, recebendo informações, pelo 190, de que, no local, ocorria 
tráfico de drogas, deslocou-se até o bar. Ao chegar, notou que algumas 
pessoas ingeriam bebida alcóolica e solicitou-lhes que se levantassem, a fim 
de fazer a busca, pois ainda não existe bola de cristal nem máquina que 
indique o porte de drogas ou de arma. Certamente, as pessoas presentes 
deveriam sofrer a busca de forma legal e legitima. 
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No inicio da operação, o Cabo André Luiz Paiva de Menezes, que 

comandava a patrulha no momento, deu a ordem para que as pessoas se 
levantassem e fosse feita a busca. O Vereador, imediatamente, além de não 
acatar a ordem, incitou as outras pessoas ao cometimento do crime de 
desobediência, pois a ordem era legal. O art. 330 do Código Penal Brasileiro 
diz: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena de detenção de 
15 dias a 6 meses e multa". 

Até que se mude a Constituição Federal e o Código Penal Brasileiro, a 
ordem é legal e deve ser cumprida. A polícia estava ali no estrito 
cumprimento de seu dever legal e exercício regular de direito, porque havia 
recebido uma denúncia. Entretanto, o Vereador e as outras pessoas não 
acataram as ordens do Cabo André Luiz, que, então, solicitou o 
comparecimento ao local do Sargento Carlos Alberto, Comandante do 
destacamento. Ele, de pronto, compareceu e tentou convencer os presentes 
a acatarem a ordem, que era legal, pois a polícia precisava proceder à busca, 
devido à denúncia de tráfico. Todavia, o Vereador insistiu em não acatar a 
ordem e continuou a incitar as pessoas a fazerem o mesmo, recebendo, 
portanto, ordem de prisão em flagrante pelo descumprimento, sendo 
conduzido à delegacia local. Aqui está o boletim de ocorrência registrado 
pelos policiais. 

Porém, para surpresa geral, os policiais que ali cumpriam sua missão 
legitima e substanciada em uma ordem legal sofreram a famosa intervenção 
política, com que tenho tentado acabar no Estado. No dia seguinte, 26 de 
agosto. por se tratar de crime fiançável, as pessoas foram liberadas. Nesse 
mesmo dia, todos os Vereadores e o Prefeito Aramis Passuelo, da cidade de 
Fronteira. foram até o Cel. Roberto Benigno da Silva. Comandante da 48 

Região da Polícia Militar. sediada em Uberaba. Tentei fazer contato com o 
Cel. Benigno. para esclarecer a situação, mas, infelizmente, ainda não 
consegui. 

Para nossa surpresa, tomamos conhecimento de que os policiais militares 
foram retirados da cidade de Fronteira e transferidos imediatamente para 
Frutal. O destacamento é subordinado à Companhia dessa cidade, que é 
comandada pelo Major Remes. Será que podemos continuar deixando que 
isso aconteça, que a lei não seja cumprida? Ali havia um membro do Poder 
Legislativo municipal e. pela sua influência política, promoveu a caça às 
bruxas. efetuando as transferências. 

Estamos fazendo um apelo. A Constituição Federal, em seu art. 5°, diz: 
'Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito à vida. à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais perante 
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a lei, em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição". Se todos 
são iguais, todos podem ser abordados pela Polícia, sem discriminação. A 
Constituição Federal tem de ser cumprida também no que diz respeito aos 
policiais. Inciso XXXV da Constituição Federal: "A Lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça". Inciso LV: "Aos litigantes 
em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a 
elas inerentes". Inciso LVII: "Ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória". Infelizmente, para a nossa 
surpresa, com relação à questão dos policiais, não foram realizados os 
procedimentos internos, não foi instalada a sindicância e não foi instaurado o 
inquérito policial militar, para apurarem se houve abuso de autoridade e 
cerceamento do direito das pessoas que ali se encontravam. Simplesmente 
transferiram os policiais. E o amplo direito de defesa e do contraditório 
daqueles policiais que se encontravam em Fronteira, cumprindo a sua missão 
de prestar a segurança pública? Mais do que isso, estavam prestando um 
serviço à população que havia denunciado o tráfico de drogas naquele 
estabelecimento. Será que esses policiais não têm o mesmo direito de defesa 
e do contraditório? Será que o Prefeito e os Vereadores da cidade podem 
transferir os policiais militares ao seu bel-prazer? Será que o Comandante da 
Policia Militar local também pode passar por cima da Constituição Federal? 
Sabemos que ninguém está acima da Constituição Federal, porque é a Carta 
Magna deste Pafs. Para essas pessoas que não cumpriram a lei, essa 
mesma Constituição, no inciso LIX, diz o seguinte: "Conceder-se-á mandado 
de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas 
corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente e pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do poder público". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e público que nos assiste 
pela TV Assembléia, neste momento, dirijo-me ao Comandante-Geral da 
Policia Militar, Cel. Alvaro Nicolau, solicitando-lhe que tome providências 
imediatas para que essa remoção seja cancelada imediatamente, mesmo 
porque a transferência se deu sem ser publicada no boletim interno da Polícia 
Militar, ou seja, apenas por meio de um pedido político, mesquinho e de 
interesse pessoal dos Vereadores e do Prefeito da cidade de Fronteira, 
quatro policiais militares foram removidos da cidade. 

Estamos fazendo um apelo para que o Cel. Alvaro Nicolau faça um contato 
com o Cel. Roberto Benigno e com o Major Romes, Comandante da 
Companhia de Frutal, porque não podemos deixar que a Constituição seja 
rasgada. Esses policiais que estavam lá cumprindo a sua missão precisam e 
devem ter os seus direitos respeitados como qualquer cidadão. O fato de ele 
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ser Vereador não o exime de sofrer abordagem ou busca pessoal. E se 
esse Vereador estivesse traficando, como tivemos caso na Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico de que fui relator, quando 
prendemos vários funcionários públicos, Delegada, Capitão, cabo e Detetive 
por tráfico de drogas? Foram presos e condenados. Quer dizer que o 
Vereador não poderia estar portando alguma droga? E não poderia sofrer 
buscas? É óbvio que isso não está respaldado pela lei, mesmo porque o 
Vereador só goza de imunidade no interior da Câmara Municipal. Portanto, a 
abordagem era correta, baseada nos preceitos legais. 

Volto a repetir, Sr. Presidente, fazemos um apelo, a fim de que este 
Deputado não precise utilizar os serviços do advogado que temos no 
gabinete para impetrar um mandado de segurança que faça com que os 
policiais voltem para a cidade. Acredito no bom-senso da administração da 
Policia Militar, na coerência do Cel. Álvaro Nicolau, que já disse a este 
Deputado que não aceita essas ingerências políticas que desejam a 
transferência de policiais militares por interesses pessoais e mesquinhos. É 
bom que se saiba que, para transferir esses policiais, deveria ser paga a 
ajuda de custo a que têm direito. O Major Romes disse aos policiais que não 
vão ter direito a nada, que vão continuar sendo transferidos, mesmo sendo a 
ação eivada de irregularidades, da forma como foi realizada. 

É bom que saibam, também, não só o Prefeito de Fronteira, o Sr. Aramis 
Passuelo, bem como os demais Vereadores dessa cidade, que estamos de 
plantão, que não vamos permitir essas perseguições políticas mesquinhas 
nessas transferências. Se querem que o policial cumpra a lei, comecem 
acatando a lei no seu município e não venham com pedidos mesquinhos, 
descumprindo a Constituição Federal. 

Fica aqui o nosso apelo ao nosso Comandante-Geral da Polfcia Militar, Cel. 
Álvaro Nicolau, para que restabeleça a justiça e determine instauração da 
devida sindicância para apurar a veracidade dos fatos e saber se os policiais 
agiram ou não corretamente, dando-lhes amplo direito de defesa e de 
contraditório. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) • Vem à Mesa, requerimento do 
Deputado Rogério Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 7 
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia • Sr. Presidente, colegas Deputados, quero 
tratar de algo que simplesmente parece ter voltado, com força, no Pais, fruto 
dos anos em que o Governo Federal procurou amordaçar a voz dos 
funcionários públicos federais. É impressionante, mas, há sete anos, o 
Governo não concede reajuste ao funcionalismo público federal. Esse é o 
motivo por que os funcionários voltaram às ruas com um movimento grevista 
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que havia muito não se via. Esse movimento já atinge funcionários das 
universidades, e mais recentemente professores, com o apoio dos 
estudantes, atingindo também os previdenciários. 

Tudo indica que o setor público federal, daqui a pouco, vai estar nesse 
movimento grevista, reivindicando melhorias nas condições de trabalho no 
serviço público, defendendo o serviço público como um todo. Gostaria de 
manifestar a minha solidariedade a esse movimento. 

Quero deixar registrada nossa indignação com o ocorrido ontem, em Belo 
Horizonte. A Policia Militar fez uma repressão violenta, prendendo 
estudantes, machucando as pessoas que estavam participando de uma 
passeata ordeira, de uma manifestação tranqüila feita por estudantes, 
professores e funcionários federais. Foi algo trpico da época do regime 
militar, que merece o nosso repúdio. A Polícia Militar não respeitou o direito 
de greve desses servidores e o apoio que conseguiram dos estudantes. 
Portanto, gostaria de prestar a minha solidariedade à greve que os servidores 
públicos federais fazem em todo o Pais. 

Em Belo Horizonte, há também um movimento grevista muito forte, que há 
muito não se via, do funcionalismo público municipal, que se une em torno de 
um reajuste que precisa ser atendido. Apesar de o nosso partido fazer parte e 
apoiar o Governo Célio de Castro, é necessário manifestar a nossa 
solidariedade à greve que os funcionários públicos municipais fazem em Belo 
Horizonte. Eles estão em greve desde 1° de agosto. De fato, os professores 
tentaram um entendimento desde o semestre passado, desde a data-base da 
categoria, em maio. Somente em 1° de agosto iniciaram o processo grevista. 

Entendo que os pais e os alunos estejam aflitos para que haja uma solução 
para esse impasse, ou seja, o retorno à normalidade das aulas em Belo 
Horizonte. Nesse sentido, a Promotoria da Infância e da Adolescência, por 
meio do Promotor Rômulo Albergaria, procurou o Juiz para que pudesse dar 
uma ajuda. Ele tentou, inclusive, uma conciliação entre as partes. 

Sr. Presidente, a par disso, nunca vi uma decisão tão esquisita, injusta e 
questionável como a do Juiz, Dr. Geraldo Claret de Arantes, do Juizado da 
Infância e da Juventude. Ele estabeleceu um processo de multa aos 
professores grevistas. A Prefeitura é multada, tem de pagar a multa e 
desconta dos professores. Em última instância, os professores pagam a 
multa por estar em greve. Realmente, nunca vi uma decisão dessa. Gostaria 
de repudiar esse tipo de atitude que foi tomada pelo Dr. Geraldo Claret de 
Arantes . 

Reclamar também nao resolve. Temos de tomar alguma medida para 
mediarmos esse impasse. O PT, como disse, apóia a Prefeitura. Mas somos, 
também, o partido que tem o maior número de professores militantes . 
Portanto, ele não pode ficar simplesmente observando o que está 
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acontecendo. Precisamos tomar uma atitude. E vamos tomar duas. 

A primeira é uma reunião amanhã com o Dr. Rômulo de Albergaria, para 
que possamos buscar, juntamente com o Ministério Público, uma solução 
real. Não aceitamos essas multas que atentam contra o direito de greve e 
não levam a nada. Precisamos buscar alternativas reais às reivindicações 
impostas pelos professores. Sem isso, a greve não terá um término. 

A segunda é garantir nova reunião entre o Sind-UTE e a Prefeitura de Belo 
Horizonte. O Secretário Municipal de Administração, companheiro Reinaldo 
Melgaço, garantiu que até sexta-feira marcará nova reunião de conciliação, a 
fim de se tentar nova saida para essa crise. Espero que essa seja a medida, 
ou seja, o diálogo, e não atitudes como essas que não resolvem o problema 
e atentam contra um direito constitucional, que é o direito de greve. Muito 
obrigado. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1" Fase, a Presidência 

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

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

Projetos de Lei n•s 451/99, 1.322/2000 e 1.422/2001, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. A Presidência verifica, de plano, 
que não há quórum para votação, mas que o há para a discussão das 
matérias constantes na pauta. 

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

de Lei n• 14.838, que altera dispositivos da Lei n• 10.366, de 28/12/90, que 
dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 
Minas Gerais - IPSM. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. 
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.840, 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

3" Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a 

falta de quórum para votação, a Presidência passa á 38 Parte da reunião, 
destinada a comunicações e ao pronunciamento de oradores inscritos. 

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

apresentadas na reunião pelos Deputados Marco Régis (2) - falecimento da 
Sra. Regina Marlene Alegretti e do Sr. Alaor Magalhães, em Muzambinho; e 
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Maria Olívia - falecimento de Luidi Lucas Borges, nesta Capital. (Ciente. 
Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 19 horas, e de 
amanhã, dia 30, às 8h30min, nos termos dos editais de convocação, bem 
como para a reuniãio ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
do dia anterior.) . Levanta-se a reunião. 

ATA DA 176" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/8/2001 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n• 451/99; votação do Substitutivo n• 3, salvo emendas e 
destaques; rejeição; votação do Substitutivo n• 2, salvo emendas e 
destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n• 1 e da Emenda n• 
1; votação das Emendas n•s 3 a 5, salvo destaques; aprovação; votação da 
Emenda n• 2; aprovação; votação da Emenda n• 6; rejeição; votação da 
Emenda n• 7; rejeição - Inexistência de quórum qualificado para votação de 
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 1 • turno, do Projeto de 
Lei n• 1.421/2001; requerimentos dos Deputados Luiz Fernando Faria e lvair 
Nogueira; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
aprovação; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; votação 
das Emendas n•s 5 a 7 e das subemendas que receberam o n• 1 às 
Emendas n•s 1 e 2; aprovação; prejudicialidade das Emendas n•s 1 e 2; 
votação da Subemenda n• 1 à Emenda n• 3; rejeição; votação da Emenda n• 
3; rejeição; votação da Subemenda n• 1 à Emenda n• 4; rejeição; votação da 
Emenda n• 4; rejeição - Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 
1.322/2000; aprovação - Chamada para verificação de quórum; inexistência 
de quórum para votação de propostas de emenda à Constituição -
Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 
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Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira - Hely TarqOínio - lvair Nogueira 
- João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa-
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) -As 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Avila, 2•-secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2" Parte da reunião, com a votação da matéria constante na pauta. 
Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 • turno, do Projeto de 
Lei n• 451/99, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre o controle de 
organismos geneticamente modificados no Estado. A Comissão de Justiça 
perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Meio Ambiente opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. A 
Comissão de Polltica Agropecuária opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas n•s 1 e 
2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n• 2, que apresentou, e pela rejeição das 
Emendas n•s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Política Agropecuária. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que 
opina pela rejeição do Substitutivo n• 3 e pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n• 2, da Comissão de Fiscalização Financeira, com as 
Emendas n•s 3 a 7, que apresenta. Foram deferidos requerimentos de 
votação destacada das Emendas n•s 6 e 7. Em virtude de requerimento 
aprovado anteriormente, terá preferência na votação o Substitutivo n• 3. Em 
votação, o Substitutivo n• 3, salvo emendas e destaques. Os Deputados que 
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em 
votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaques. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e a 
Emenda n° 1. Em votação, as Emendas n°S 3 a 5. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 6. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 7. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 451/99 na forma do Substitutivo n° 
2, com as Emendas n°s 2 a 5. A Comissão de Meio Ambiente. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quónum 
para votação de propostas de emenda à Constituição, mas o há para a 
apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.421/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER-MG - e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constnucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação 
com a Emenda n° 3, da Comissão de Justiça; as Emendas n°s 4 e 5, que 
apresenta; e com as subemendas que apresenta e que receberam o n° 1, às 
Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Polftica Agropecuária opina por sua 
aprovação com a Emenda n° 3, da Comissão de Justiça; a Emenda n° 5, da 
Comissão de Administração Pública; as subemendas da Comissão de 
Administração Pública, que receberam o n° 1, às Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Justiça; as Emendas n°s 6 e 7, que apresenta; e a Subemenda 
n° 1, que apresenta, à Emenda n° 4, da Comissão de Administração Pública. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 5, da Comissão de Administração Pública; as Emendas n° 6 e 7, 
da Comissão de Política Agropecuária; as subemendas que receberam o n° 1 
às Emendas n°s 1, 2 e 4; e a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 
3. Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Luiz Fernando Faria e lvair 
Nogueira, solicitando a votação destacada das subemendas que receberam o 
n° 1 às Emendas n°s 3 e 4, respectivamente. A Presidência defere os 
requerimentos, em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado . 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Solicito a suspensão dos trabalhos, para 

~----------------~------------_j 
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buscarmos entendimento sobre as emendas e subemendas. 

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

por 1 O minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, as 

Emendas n°s 5 a 7 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 
1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das respectivas subemendas, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2. Em votação, a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 4. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.421/2001 com as Emendas n°s 5 a 7 e as subemendas 

. que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Administração 
Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.322/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que menciona à 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votaçao, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissao de Redação. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Não hà 

quórum para votação de propostas de emenda à Constituição. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniao, convocando os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião especial de hoje, às 19 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO ENSINO 
SUPERIOR 
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As quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e seis de junho de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Antônio Carlos Andrada, Edson Rezende e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente "ad hoc", o Deputado 
Edson Rezende assume a direção dos trabalhos e, havendo número 
regimental, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por 
se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Prosseguindo, a 
Presidência determina a distribuição das cêdulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Márcio Cunha para atuar como 
escrutinador. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Mauro 
Lobo. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Márcio 
Cunha e para Vice-Presidente, o Deputado Adelmo Carneiro, ambos com 4 
votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Edson Rezende 
empossa o Deputado Márcio Cunha no cargo de Presidente. A seguir, a 
Presidência designa relator da matéria o Deputado Paulo Piau. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Márcio Cunha , Presidente- Edson Rezende- Maria José Haueisen. 

ATA DA 37" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

As quinze horas e oito minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Hely TarqOinio, Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada 
Comissao. Estao presentes, também, os Deputados Mauro Lobo e Rogério 
Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Hely Tarqofnio, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
discutir, em audiência pública, a situação atual da carreira do Administrador 
Público e do funcionamento do curso superior de Administração Pública da 
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Após, o Presidente esclarece 
que serão ouvidos as Srs. Adelaide Maria Coelho Baêta, Assessora de 
Análise Econômica, representando o Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral; Maria Thafs da Costa Oliveira Santos e Alda Bambirra 
Lara, respectivamente, Diretora da Superintendência Central de Cargos, 
Carreiras e Vencimento e Superintendente de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, representando o Secretário de Recursos Humanos e 
Administração; os Srs. José Oswaldo Guimarães Lasmar, Chefe de Gabinete 
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da Presidência da Fundação João Pinheiro; Rodrigo Antunes de Carvalho, 
Presidente da Associação dos Administradores Públicos do Estado de Minas 
Gerais; Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de Governo, e Renato Barros, 
Coordenador do Sindicato dos Servidores Públicos de Minas Gerais. 
Registra-se ainda a presença dos Srs. Fabiano de Castro e Castro, Maria 
Aparecida Muniz Jorge, Alvimar José Tito e Júnia Soares de Almeida Ramos, 
Administradores da Superintendência Central de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, e Eduardo Souza Batista, Assessor de Relações 
Trabalhistas da Secretaria de Recursos Humanos e Administração. O 
Presidente concede a palavra ao Deputado Mauro Lobo, que explica o 
objetivo da reunião. Ato continuo, passa a palavra a cada um dos 
convidados, que fazem as suas exposições e respondem às perguntas 
formuladas pelos parlamentares e participantes presentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Transcorridos os debates, o Deputado Mauro Lobo lê 
requerimento em que solicita a realização de audiência com a presença dos 
Secretários de Recursos Humanos e Administração e do Planejamento e 
Coordenação Geral, para dar prosseguimento à discussão sobre a carreira 
do administrador público. A Presidência informa que não há quórum para a 
votação do requerimento e que ele será apreciado na próxima reunião. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüinio - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 568 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Rogério Correia, Doutor Viana (substituindo este ao Deputado 
Anderson Adauto) e Bilac Pinto (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise). 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Ato continuo, informa o recebimento de correspondência dos Srs. 
José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; José 
Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social; Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de 
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Transportes e Obras Públicas; Aliator Silveira, Superintendente de 
Negócios da Caixa Econômica Federal; e Mônica Messenberg Guimarães, 
Secretária Executiva Nacional de Desenvolvimento da Educação. A seguir, o 
Presidente informa o recebimento das seguintes proposições, bem como os 
relatores a que foram distribuídas: emenda ao Projeto de Lei n° 944/2000 
(relator: Deputado Luiz Fernando Faria); Projetos de Lei n°s 1.421/2000 
(relator: Deputado Rogério Correia); 805/2000 e 1.595/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira); 1.393 e 1.400/2001 (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise). A seguir, passa-se á 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário da 
Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, em 2° turno, na forma do vencido em 1° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 992/2000 (relator: Deputado Bilac Pinto, em virtude de redistribuição); 
1.110/2000 (relator: Deputado Rogério Correia) e 1.230/2000 (relator: 
Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, em 
1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.540/2001, na forma de substitutivo (relator: 
Deputado Rogério Correia); 1.155/2000 com a Subemenda n° 1 á Emenda n° 
3 (relator: Deputado Rogério Correia); 1.292/2000 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Bilac Pinto, em virtude 
de redistribuição); 1.346/2001 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Rogério Correia). 
O Deputado lvair Nogueira assume a Presidência dos trabalhos e dá 
prosseguimento á análise dos pareceres. Submetidos á discussao e votação, 
são aprovados os pareceres pela aprovação, em 1 o turno, dos Projetos de Lei 
n°s 1.401/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça; (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.421/2001 com as Emendas n°s 5 
a 7, as subemendas que receberam o n° 1 ás Emendas n°s 1, 2 e 4 e a 
Subemenda n° 1 á Emenda n° 3 (relator: Deputado Rogério Correia); 
1.434/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Bilac Pinto, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei 
n° 944/2000 é redistribuído ao Deputado Rogério Correia, que solicita prazo 
regimental para apreciá-lo, e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 1.497/2001 é retirado de pauta. 
Passa-se á 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. São aprovados dois requerimentos do 
Deputado Mauro Lobo, solicitando que a SEPLAN envie a esta Casa o 
demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado e as memórias de cálculo das receitas orçamentárias para o 
exercício de 2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - lvair Nogueira. 

ATA DA 69" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Dimas Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar matéria constante na pauta. A Presidência procede a leitura do 
Oficio n° 288/2001, do Presidente da FETAEMG, publicado no "Diário do 
Legislativo", de 17/8/2001, e de oficio da Presidência da Sociedade Mineira 
de Engenheiros Agrônomos - SMEA -, Núcleo Regional de Manhumirim, que 
encaminha estudo realizado pela entidade sobre localização das CEASAS, 
como alternativas de mercado organizado como base para a diversificação 
das atividades agrícolas nas regiões de montanhas, datado de 8/8/2001. O 
Presidente informa que, nos termos regimentais, designou o Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira para relatar, no 2° turno, o Projeto de Lei n° 930/2000, do 
Deputado Paulo Piau, e designa o Deputado Chico Rafael para relatar, no 1 o 

tu mo, o Projeto de Lei n° 1.570/2001, do Deputado Durval Ângelo. Encerrada 
a 1 • Parte da reunião, o Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia e 
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.426/2001, 
do Deputado Eduardo Brandão, e 2.465/2001, do Deputado João Batista de 
Oliveira, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Geraldo Rezende. 
ATA DA 76" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana, e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
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Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a ouvir exposição sobre as metas que já 
foram e as que deverão ser alcançadas pela Telemar neste ano, bem como 
sobre a programação estabelecida para a entrada em funcionamento, em 
2002, do sistema de telefonia celular e apreciar as matérias constantes na 
pauta. Logo após, o Presidente, dá ciência do recebimento das seguintes 
correspondências: dos Srs. José Ferraz, Conselheiro do Tribunal de Contas, 
encaminhando relação de convênios entre o DER-MG e a Empresa Furnas 
Centrais Elétricas; Marco Túlio de Melo, Presidente do CREA, convidando 
para o 1• Seminário Rodovias de Minas; dos representantes da FETRAEMG 
e do SINTTASP encaminhando solicitações dos "perueiros". Passa-se à 2• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n• 1.592/2001, do 
Deputado Bené Guedes. Submetidos a votação, são aprovados os 
Requerimentos n•s 2.388/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, 2.393/2001, 
da Comissão de Assuntos Municipais; 2.425/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; 2.431/2001 e 2432/2001, do Deputado Wanderley Ávila. Na 
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, são aprovados, 
após submetidos a votação, os seguintes requerimentos: do Deputado Arlen 
Santiago (3) solicitando ao Sr. Mauricio Guedes, Diretor-Geral do DER-MG, o 
envio à Comissão da relação dos contratos em vigor de todas as linhas 
intermunicipais de ônibus coletivos que trafegam em rodovias pavimentadas, 
bem como a data da última licitação que outorgou cada concessão; ao 
Presidente da Telemar informações sobre os motivos que levaram essa 
empresa à retirada de dois orelhões instalados no Município de São João da 
Lagoa; e convidando o Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do 
I NCRA, para fazer exposição sobre o Plano de ação do referido órgão, dando 
ênfase às atividades desenvolvidas nas áreas de execução de obras de 
construção de estradas vicinais e de eletrificação rural; do Deputado Doutor 
Vianna (3) solicitando ao Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado 
da Fazenda, a liberação dos recursos do FUNTRANS para que o DER-MG 
possa executar obras de restauração das estradas do Sul de Minas; ao DER-
MG o envio à Comissão da relação das empresas de ônibus intermunicipais 
que estão em situação irregular ou não junto a esse órgão, tendo em vista as 
normas legais existentes na legislação atual; e ao Sr. José Augusto Trópia 
Reis, Secretário de Estado da Fazenda, a relação de débitos das empresas 
de ônibus Intermunicipais referentes ao ICMS e outros, junto a essa 
Secretaria, tendo em vista as normas legais existentes na legislação atual; do 
Deputado Carlos Pimenta (2) solicitando ao Sr. Itamar Franco, Governador 
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do Estado, providências visando à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras e providências para a 
construção de uma barragem na nascente do rio São João, no Município de 
São João do Paraíso; do Deputado Bilac Pinto solicitando ao DER-MG e à 
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas providências para que 
sejam alocados recursos destinados ao recapeamento do trecho 
compreendido entre a BR-381 - Bairro Sta. Maria até a Avenida Kennedy, 
esquina com a Rua Capitão Antero, no Município de Nova Era. Em seguida, o 
Presidente convida a compor a mesa os seguintes convidados: José Luiz 
Hallack, Diretor de Clientes e Consumidor; Cláudio Mareio de Almeida, 
Diretor de Rede, e Roberto Hermont Arantes, Analista de Comunicação e 
Marketing, todos da empresa Telemar. Em seguida, após as considerações 
iniciais do autor do requerimento, Deputado Arlen Santiago, que suscitou a 
realização da reunião, ocorre amplo debate entre os convidados e os 
parlamentares, conforme consta nas notas taquigràficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Doutor Viana. 

ATA DA 598 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

As quinze horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria 
Olívia, Márcio Cunha e Pastor George, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Dando 
prosseguimento à reunião, a Presidência passa à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita 
a apreciação do Plenário. Em seguida, a Presidente passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Fábio A velar para que seja apreciada matéria de sua 
autoria. O Deputado Pastor George, relator no 1 • turno do Projeto de Lei n• 
1.039/2000, de autoria da Deputada Maria Olívia, emite parecer pela 
aprovação da matéria com as Emendas n•s 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Ato contínuo, o Deputado Fábio Avelar retorna a direção dos 
trabalhos à Presidente. O Deputado Fábio A velar, relator do Projeto de Lei n• 
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1. 189/2000, do Deputado Miguel Martini, emite seu parecer pela 
aprovação da matéria, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, a 
Presidência passa à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados requerimentos do Deputado Doutor Viana em que solicita 
realização de reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais para debater a preservação da lagoa da Pampulha, com 
os convidados que menciona; da Deputada Maria OUvia em que solicita a 
realização de uma reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, para ouvir a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 
Turismo - COOPERATUR - e tratar do 1° Encontro Mineiro Integrado de 
Turismo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Cunha. 

ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio 
Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê 
correspondência do Deputado Antônio Carlos Andrada, que encaminha oficio 
e solicita parecer acerca dos questionamentos, na área da Educação, 
apresentados pela Câmara Municipal de Nepomuceno, e da 18" 
Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. O Presidente informa 
que, no dia 23/8, o Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão, designou, 
no 2° turno, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator do Projeto de Lei n° 
1.389/2001, do Deputado Pinduca Ferreira. Esgotada a matéria destinada à 
1" Parte da Reunião, o Presidente passa à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. O Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, na condição de 
relator, emite parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.255/2000 na forma do vencido no 1 o turno, e pela aprovação, no 1 o tu mo, 

~------------------------------~ 
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do Projeto de Lei n• 1.359/2001 com a Emenda n• 1, que apresenta. 
Submetidos, cada um por sua vez, à discussão e à votação, são aprovados 
os pareceres. O Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de matérias de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos, cada um por sua vez, à discussão e à 
votação, são aprovados os Projetos de Lei n•s 1.409 (relator: Deputado José 
Henrique); 1.578 e 1.594 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e 
1.614/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Da mesma forma, são 
aprovados os Requerimentos n• 2.424, 2.427, 2.428, 2.430, 2.463, 2.476, 
2.477 e 2.483/2001. O Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. São 
apresentados, cada um por sua vez, e aprovados dois requerimentos do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de audiência pública 
para debater a decisão do Governo Federal de questionar a legalidade da 
vinculação do ensino superior ao Sistema Estadual de Educação e a 
realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei n.• 1.160/2000, 
que estabelece requisitos para a criação de cursos na área da saúde. 

·Registra-se as presenças dos Deputados João Pinto Ribeiro e Paulo Piau, 
assumindo este a direção dos trabalhos. A seguir, o Presidente submete à 
votação, cada uma por sua vez, e são aprovadas, as redações finais dos 
Projetos de Lei n•s 1.508, 1.516 e 1.563/2001. O Presidente concede a 
palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que manifesta sua satisfação por 
ser membro da Comissão, que vem prestando relevantes serviços à área da 
educação. Na oportunidade, todos endossam as palavras do parlamentar, e o 
Presidente comunica que o Deputado Antônio Júlio, Presidente da 
Assembléia Legislativa, apoiou as audiências públicas que a Comissão 
realizará em diversos pontos do Estado, com a finalidade de debater o Plano 
de Carreira do Magistério e proceder a uma avaliação da educação em Minas 
Gerais, nos últimos dois anos. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique - Dalmo 

Ribeiro Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.827 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
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VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição mineira, opôs veto total à Proposição 
de Lei n° 14.827, que dispõe sobre os custos da análise de pedidos de 
licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado. 

Por meio da Mensagem n° 208/2001, o Chefe do Executivo encaminhou a 
esta Casa as razões do veto para apreciação, sendo a matéria distribuída a 
esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição de lei objeto do veto em análise, aprovada nesta Casa em 

sua forma original, sem merecer nenhuma objeção das Comissões temáticas 
a que foi distribulda, estabelece um redutor de 50% do valor cobrado pelo 
COPAM para análise de pedido de licenciamento ambiental da atividade de 
suinocultura. O Governador, entretanto, negou sanção à proposição, por 
considerá-la contrária ao interesse público, sob o argumento de que se criaria 
encargo financeiro para o Estado sem justificação e de que se estabeleceria 
disparidade em relação às demais atividades que dependem daquela licença. 

Nas razões do veto, informa-se que o pagamento feito pelo interessado é 
apenas de indenização pela despesa com a análise do pedido. Ora, que 
custo indenizatório é esse que pode chegar a R$3.800,00, dez vezes maior 
que o cobrado no Estado do Paraná, detentor do maior rebanho suíno do 
País? 

Em Minas, existem aproximadamente 1.400 granjas suinicolas, das quais 
apenas 10% devidamente regularizadas quanto aos aspectos ambientais. Os 
agricultores reconhecem que essas granjas são fontes poluidoras em 
potencial e desejam adequar-se às exigências legais. Os investimentos 
necessários à implantação dos sistemas de controle da poluição são 
elevados e a eles devem ser somados os custos da elaboração de estudos 
de impacto ambiental e do pedido de licenciamento. Esses custos somados, 
algumas vezes, superam o próprio investimento na instalação da atividade 
produtiva, o que nos parece absurdo. 

Entendemos que faríamos enorme favor ao meio ambiente se criássemos 
condições para que os restantes 90% das granjas se enquadrassem nos 
padrões de conformidade ambiental. 

Ao propor a redução dos custos da análise de pedidos de licenciamento 
ambiental para a suinocultura, a Assembléia Legislativa preocupou-se, 
também, com a geração de empregos e o aumento da arrecadação de 
impostos proporcionados pelo incremento da atividade. Não se buscou, em 
momento algum, privilegiar determinada categoria, como se alega nas razões 
do veto, mas, ao contrário, incentivar uma atividade relevante para a 
economia estadual, indicando ao Poder Executivo valores próximos de 
patamares mais condizentes com a realidade da classe produtora mineira e 
do Pais. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto à Proposição de Lei n• 
14.827. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.590/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, a proposição em tela tem por objetivo 
seja declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos que Acolhem -
GEMA-, com sede no Município de lpatinga. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, o projeto foi 
publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a esta Comissão a fim de 
receber parecer quanto aos aspectos jurfdico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação juntada à proposição, constata-se que o 

Grupo Espírita Mãos que Acolhem - GEMA - atende aos requisitos 
estabelecidos pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que entidades possam ser 
declaradas de utilidade pública estadual. 

Com efeito, o GEMA é uma sociedade civil dotada de personalidade 
jurídica, encontra-se em regular funcionamento no Estado há mais de dois 
anos, e os membros de sua diretoria, reconhecidamente idôneos, não são 
remunerados pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.590/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Luiz Menezes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.625/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho Feminino da Perfeita 
União, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a esta Comissão, a quem compete 
examiná-la quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Examinada a documentação que se fez juntar ao projeto, constata-se que 
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este não apresenta vicio que possa obstar sua aprovação. 

O fato é que o Conselho Feminino da Perfeita União atende aos requisitos 
estabelecidos pela Lei n• 12.972, de 27ni98, pelos quais podem ser 
declaradas de utilidade pública as sociedades civis. Vale dizer, o referido 
Conselho enccntra-se em regular funcionamento no Estado há mais de dois 
anos, servindo desinteressadamente á coletividade, e os membros de sua 
diretoria, reccnhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício de 
suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, ccnclufmos pela juridicidade, ccnstitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.625/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Luiz Menezes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.630/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em tela 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Canápolis, com sede nesse municfpio. 

Após sua publicação, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, ccnforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame encontra-se corretamente instrufda com os 

documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública, conforme 
dispõe a Lei n• 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Visto que as condições ali mencionadas foram inteiramente atendidas, 
como se pode verificar pela análise dos autos do processo, não enccntramos 
óbice á tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.630/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.632/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n• 1.632/2001 
visa declarar de utilidade pública o Centro Comunitário do Pião, com sede no 
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Município de Santa Rita de Caldas. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 3/8/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos tenmos dos arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, 
de 2717/98, que regula a matéria. 

Examinando a documentação juntada aos autos, constatamos que o 
referido Centro Comunitário preenche os requisitos constantes nessa lei, 
tornando-se, pois, habilitado ao titulo declaratório proposto. 

Não obstante, optamos por apresentar emenda ao projeto, para 
acrescentar a sigla da entidade, em conformidade com o art. 1° de seu 
estatuto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.632/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do Pião -

CCP -,com sede no Município de Santa Rita de Caldas.". 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.633/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lrani Barbosa, o Projeto de Lei n° 1.633/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo Operário - CCCO -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 3/8/2001, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob apreço encontra-se corretamente instruída com os 

documentos necessários à declaração de utilidade pública, previstos pela Lei 
no 12.972, de 2717/98, que disciplina a matéria. 

Como os requisitos foram cumpridos, conforme se pode verificar da análise 
dos autos do processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, 
constitucional e legal à tramitação do projeto. 
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Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.633/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.638/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em análise 
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Félix Guattari, com sede no 
Municlpio de Uberaba. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos do art. 102, 111, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, onde se estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais, no caso 
foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao 
processo. 

Verifica-se, pois, que a entidade mencionada no relatório, tem 
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo 
exercfcio dos cargos, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do· 
projeto em tela. 

Entretanto, julgamos necessário a apresentação de emenda para retificar a 
localização correta da entidade, conforme consta no art. 1 • de seu estatuto. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.630/2001 com a seguinte Emenda n• 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Felix Guattari, com 

sede no Municfpio de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator- Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.640/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise visa a 
declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, com 
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sede no Município de Santa Rita do Sapucaf. 

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe a Lei n• 12.972, de 27/7/98, a entidade a ser declarada de 

utilidade pública deverá ter o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 
coletividade; comprovar estar em funcionamento há mais de dois anos; 
possuir personalidade jurídica; não remunerar os seus diretores, que devem 
ser pessoas idôneas. 

Consultando os documentos anexados ao processo, verificamos que a 
entidade está apta a receber o título declaratório proposto, razão pela qual 
não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela. 

Conclusão 
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.640/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.644/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n• 1.644/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, com sede nesse 
município. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 4/8/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, previstos na 
Lei n• 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. Examinados os autos 
do processo, constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
cargos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.644/2001, na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Luiz Menezes. 
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A proposição em exame, do Deputado José Henrique, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Xonim de Cima -
ACOCCI -, com sede no Município de Governador Valadares. 

Após sua publicação em 4/8/2001, vem o projeto a esta Comissão a fim de 
ser apreciado preliminarmente quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, 'a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n• 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto, determina que as 

sociedades, as associações e as fundações constituldas ou em 
funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública desde 
que atendam os seguintes requisitos: estar em funcionamento há mais de 
dois anos, ter como Diretores pessoas idôneas e não remunerados pelo 
exerci cio de suas funções e comprovar a aquisição de personalidade jurídica. 

Cumpre-nos informar que todas as exigências legais foram cumpridas pela 
Associação, o que a torna habilitada ao titulo declaratório proposto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.645/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.646/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n• 1.646/2001 tem 
como objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 
Idoso Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAFG -, com 
sede no Municipio de Chalé. 

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, à qual 
compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o art. 
102, 111, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Examinaram-se todos os documentos anexos ao processo, constatando-se 
que a referida entidade atende aos ditames legais alusivos à obtenção do 
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titulo pleiteado. 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.646/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.649/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe tem por 
finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Amparo Matemo-
Infantil Rosa Haddad, com sede no Município de Lavras. 

Publicada em 4/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 

.Interno. 
Fundamentação 

A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n• 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idóneas, não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

Apresentamos emenda tão-somente para suprimir a sigla AMIRH, que não 
consta no estatuto da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.649/2001 com a 
Emenda n• 1, formulada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se a sigla "AMIRH" do art. 1•. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.650/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Miguel Martini, por meio do Projeto de Lei n• 1.650/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Popular 
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Publicada em 4/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, de o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis á declaração de utilidade pública, prevista na Lei n• 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.650/2001 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.651/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por escopo 
seja declarada de utilidade pública a Corporação Musical Lira Antônio 
Chequer, com sede no Município de Viçosa. 

Após sua publicação, ocorrida em 4/8/2001, o projeto foi encaminhado a 
este órgão colegiado a fim de ser examinado preliminanmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prescreve o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n• 12.972, de 27/7/98, podem ser 

declaradas de utilidade pública estadual as sociedades civis constituídas ou 
em funcionamento no Estado com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente á coletividade, desde que comprovem possuir 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e 
serem os membros de sua diretoria pessoas idôneas e não remunerados 
pelo exercício de suas funções. 

Do exame dos autos do processo, verifica-se, no caso, o inteiro 
atendimento aos requisitos mencionados, pelo que a proposição não 
apresenta óbice á sua aprovação. 
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Conclusão 

Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.651/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.652/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Conviver do CAC 
Havai, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após ser publicada em 9/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n• 12.972, de 27/7/98, 

que prevê os requisitos necessários á declaração de utilidade pública. 
A entidade mencionada atende ás condições estabelecidas pela citada lei, 

conforme ilustram os documentos anexados ao processo. Por tal razão, está 
apta a receber o titulo declaratório proposto. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.652/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.655/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n• 1.655/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Capitólio, 
com sede nesse município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, o projeto foi 
publicado em 9/8/2001 e a seguir encaminhado a esta Comissão, a fim de ser 
apreciado preliminarmente quanto á juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade 

seja declarada de utilidade pública deve ser pessoa juridica, ter em sua 
diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções 
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e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Todas as exigências legais foram atendidas no caso analisado; portanto, 
não há óbice á aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.655/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.658/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei n• 1.658/2001 
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário do Distrito de Barra do Guaicuí, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Publicada em 9/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei sob comento de declarar de utilidade pública o 

Conselho mencionado, que provou ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas 
e não remuneradas pelo exercfcio de suas funções. Está, assim, conforme o 
que determina a Lei n• 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria. 

Por não contrariar preceitos constitucionais ou legais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria nesta Casa Legislativa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.658/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.661/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de 
Santo Antônio do Grama, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a', do Regimento Interno, a proposição 
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Fundamentação 
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A Associação em referência é uma sociedade civil dotada de personalidade 
jurídica; encontra-se em regular funcionamento no Estado, servindo 
desinteressadamente à coletividade, e os membros de sua diretoria, de 
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de suas 
funções. 

Dessa forma, estão atendidos os requisitos enunciados pela Lei n• 12.972, 
de 27/7/98, pelos quais podem as sociedades civis ser declaradas de 
utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.661/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.668/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em tela 
pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo Sempre Ativa, com 
sede no Município de Lavras. 

A proposição foi publicada em 11/8/2001 e a seguir encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos tenmos do art. 188, ele o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigências legais, e examinando-se a documentação que 
compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade está habilitada ao 
titulo que ora se pretende outorgar-lhe. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.668/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.670/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n• 1.670/2001 
visa a declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -
CEREVI -, com sede no Município de ltajubá. 

Publicado no dia 11/8/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, ele o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruida com os documentos 

indispensáveis á declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n• 12.972, 
de 27/7/98, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as condições foram atendidas, conforme se pode constatar 
da análise dos autos do processo, não encontramos óbice à tramitação do 
projeto de lei em tela. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.670/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.671/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Cia. de Dança Nação Negra, com 
sede no Município de Araguari. 

Publicada em 11/8/2001, foi a matéria distribulda a esta Comissão, a que 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciar os 
aspectos jurfdico, constitucional e legal da proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os 

autos do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica própria, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua 
direção não são remunerados, e os diretores são pessoas reconhecidamente 
idôneas. Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1 • da Lei 
n• 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaretório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.671/2001 na forma em que foi 
apresentado. 
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Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.672/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do Projeto de Lei n• 1.672/2001, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres Pioneiras da 
Grande BH em Prol da Vida - ASSPEGA Pioneira, com sede no Municipio de 
Belo Horizonte. 

Após ser a matéria publicada em 11/8/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto 
aos aspectos juridicos, constitucionais e legais, seguindo o previsto no art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n• 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 

matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de utilidade 
pública deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento há 

. mais de dois anos, além de servir desinteressadamente à coletividade. 
Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a referida 

Associação atende os requisitos legais, tomando-se, pois, habilitada ao titulo 
declaratório proposto. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.672/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Luiz Menezes -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.673/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Ivo José, objetiva declarar de 
utilidade pública a Associação dos Municipios da Microrregião do Vale do 
Aço- AMVA -,com sede no Municipio de lpatinga. 

Publicada em 11/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruida com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos termos da Lei n• 
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12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e é 
dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercfcio de 
suas funções. 

Portanto, a AMVA está habilitada ao titulo proposto. 
Conclusão 

Diante do relatado, conclufmos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.673/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Luiz Menezes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.214/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

Por meio da Mensagem n• 140/2000, o Governador do Estado encaminhou 
para apreciação desta Casa o Projeto de Lei n• 1.214/2000, que dispõe sobre 
o acesso a recursos genéticos nativos e seus produtos derivados e sobre a 
proteção ao conhecimento tradicional a eles associado no território do 
Estado. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice de natureza jurfdica, 
constitucional ou legal á sua tramitação, e vem a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, no 1 • tu mo, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
VI, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Federal, em seu art. 225, declara que o meio ambiente 

equilibrado é bem comum do povo e direito de todos, sendo o poder público e 
a comunidade responsáveis por sua preservação e por transmiti-lo em boas 
condições para as gerações futuras. 

A conservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do 
Pais, bem como a fiscalização das entidades de pesquisa e de manipulação 
de material genético, são competências do poder público, que deve, ainda, 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que representem risco para a qualidade do meio ambiente. 

O Brasil, ao tomar-se signatário da Convenção da Biodiversidade, passou a 
compartilhar com o resto da humanidade da preocupação com a conservação 
dos recursos naturais, bem como do compromisso de regulamentar seu 
aproveitamento com respeito ao equilíbrio ambiental. 

Os Estados federados dispõem de competência para legislar 
concorrentemente com a União sobre a preservação dos recursos genéticos 
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nativos e dos produtos deles derivados, que são considerados bens de 
relevante interesse público e cuja exploração, portanto, deve sujeitar-se ao 
controle do Estado. 

No caso específico das patentes, a regulamentação é particularmente 
importante, uma vez que, com a engenharia genética, diversos produtos, 
embora sintetizados, são praticamente idênticos aos encontrados na 
natureza, gerando-se a dúvida sobre o que é ou não passível de 
patenteamento, ou seja, de reconhecimento da propriedade intelectual sobre 
o produto, que confere ao seu titular direito patrimonial sobre ele. 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo o 
Programa Mineiro de Bioprospecção Farmacêutica, que poderá garantir ao 
Estado condições para o aproveitamento correto de sua biodiversidade. 

A proposição é, assim, um passo importante para a articulação competente 
entre interesses que mu~as vezes se opõem: científicos e econômicos, do 
Estado e da sociedade. 

Ao valorizar os saberes tradicionais, acumulados e transmitidos ao longo 
de gerações pelas populações locais, o projeto contribui também para a 
conservação do patrimônio cultural mineiro, além de garantir aos seus 
verdadeiros detentores e à sociedade os benefícios que possam advir das 
descobertas cientificas e do desenvolvimento tecnológico. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou à proposição seis 
emendas, no intuito de aperfeiçoá-la tecnicamente e de adequar e padronizar 
conceitos com relação a normas gerais emanadas da União, com as quais 
concordamos. 

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

1.214/2000 com as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.392/2001 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderlei Ávila, o projeto de lei em epígrafe 
declara o trecho mineiro do rio São Francisco como patrimônio paisagístico e 
turístico do Estado. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Agora cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao mérito, nos 
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termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O rio São Francisco , chamado de Rio da Unidade Nacional, tem mais de 

2. 700km de extensão, 640.000km2 de bacia, com média de vazão atual de 
2.800m3/s. É certamente um dos três rios mais importantes do país, se não o 
mais importante, tendo em vista o seu impacto regional, a população 
abrigada em sua bacia e o seu imenso significado para uma das regiões mais 
secas do Brasil, o sertão do médio São Francisco, do qual grande parte fica 
em Minas, compreendendo uma faixa que vai de Pirapora até a divisa com a 
Bahia. 

Para Minas Gerais, o rio tem importãncia histórica e econômica 
incalculável, tendo em vista que sua nascente e mais de 70% de sua 
extensão estão em território mineiro. Durante séculos, a principal via que 
levava ao Norte do Estado foi esse rio, que era também nossa primeira 
grande fonte de abastecimento, pelo peixe que produzia e pelo gado das 
suas várzeas, que alimentava a região das minas de ouro. 

Modernamente, o São Francisco e seus afluentes são vitais como fonte de 
abastecimento de água para usos humano e industrial, irrigação e uso rural 
em geral, além de geração de energia. 

Sob o aspecto histórico, a influência do rio São Francisco para Minas 
remonta à infância do Brasil, quando os bandeirantes, partindo de São Paulo 
e da Bahia, em busca do ouro, penetraram no sertão mineiro. O "Velho 
Chico" converteu-se em importante fator de desbrav&mento, tornando 
possível o surgimento de uma civilização em pleno sertão. 

Nestes 500 anos de história, o rio tem guardado a memória de Minas e 
testemunhado a vida dos ocupantes originais do território, as tribos de 
diversas etnias registrou a chegada dos europeus e os esforços para a 
interiorização da colonização, com o trabalho das missões religiosas e o 
desenvolvimento da pecuária. Abriga em seu vale monumentos à 
religiosidade dos mineiros e revela a história da navegação fluvial, das 
ferrovias e da geração de energia elétrica. Enfim, imprime características 
singulares à cultura mineira, com suas carrancas, lendas, mitos e a cultura 
barranqueira, em meio a um grande acervo natural. 

Entretanto, ao longo dos anos, o rio São Francisco degradou-se por 
diferentes razões e de diferentes formas: o desmatamento de suas margens, 
onde praticamente já não existe a mata ciliar protetora; a generalizada 
destruição das lagoas marginais, fontes de vida do rio; a construção de 
barragens, entre elas a de Três Marias, que criaram novos ambientes; a 
poluição de origem industrial, oriunda de núcleos urbanos e da mineração; a 
agricultura exaustiva, que deixa a terra nua e favorece o assoreamento; e a 
irrigação, freqUentemente descontrolada, a qual já levou ao secamente de 
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importantes afluentes, como o rio Verde Grande, no Norte de Minas. 

As barragens, somadas ao secamente das lagoas marginais, têm levado ao 
desaparecimento de muitas espécies nobres de peixes do rio; contudo as 
grandes obras de barramento, a agricultura e a irrigação são atividades 
necessárias e imprescindíveis para o curso normal da vida humana. Sem 
Três Marias e Sobradinho, não haveria garantia do fluxo contínuo de água 
hoje existente no São Francisco, que garante a geração de energia elétrica. 

É necessário que tenhamos sempre em mente a idéia de que a água ê o 
mais precioso de nossos recursos naturais, e temos de saber dela nos 
utilizar, em benefício de todos. 

Assim sendo, o único caminho a ser seguido ê o do desenvolvimento 
sustentável, com a racional utilização dos recursos naturais, atrelada a uma 
clara política que compatibilize o desenvolvimento econômico e a 
preservação e revitalização do meio ambiente. 

Sob o aspecto do turismo, a importãncia do rio São Francisco é evidente. 
Com os seus belos e singulares encantos naturais e enorme acervo histórico 
e cultural, o "Velho Chico" tem as condições propícias para o crescimento do 
turismo em Minas. A preservação e a revitalização do rio criará novas opções 
de desenvolvimento social e econômico, tendo no turismo ecológico e cultural 

. seus alicerces fundamentais. Esse turismo ê altamente gerador de renda e 
emprego, além de ser considerado uma indústria limpa. 

Dessa fonma, entendemos que, ao declaranmos o trecho mineiro do rio São 
Francisco patrimônio paisagístico e turístico do Estado, como o projeto prevê, 
estaremos contribuindo muito para proteger os seus sítios de valor turístico e 
paisagfstico, preservar sua diversidade biológica, estimular o turismo 
ecológico, a pesca desportiva e a educação ambiental, promovendo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população 
ribeirinha. 

Por fim, devemos considerar que o projeto em tela, sancionado e 
transformado em lei, servirá como um grande apoio ao esforço empreendido 
pelos cinco Estados banhados pelo rio, que buscam o titulo de Paisagem 
Cultural da Humanidade, junto à UNESCO, para o nosso querido São 
Francisco. 

Por sugestão do Deputado Fábio A velar, apresenta-se a Emenda n° 1, que 
acrescenta a expressão "cultural" ao texto do projeto, conforme sugestão 
colhida na audiência pública promovida por esta Comissão na cidade de São 
Roque de Minas para discutir o projeto, com a qual concordamos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.392/2001, no 1° 

turno, com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 
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Acrescente-se ao art. 1°, após a palavra "patrimônio", e ao final do 

inciso I do art. 2°, o termo "cultural". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Márcio Cunha - Gil 

Pereira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.442/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto em estudo, do Deputado Antônio Genaro, dispõe sobre a 
proibição de avaliação do ensino religioso nas escolas públicas de ensino 
fundamental do Estado. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, vindo agora a esta Comissão para receber parecer para o 1 • 
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem o objetivo de estabelecer que a disciplina Ensino Religioso, 

facultativa nas escolas públicas de ensino fundamental, não se submeta a 
nenhum tipo de avaliação que tenha como conseqüência a rep(ovação do 
estudante que a tenha cursado. 

Considerando-se que a verdadeira educação deve tornar possível ao 
homem o desenvolvimento harmônico de suas faculdades físicas, intelectuais 
e espirituais, o ensino religioso deve comparecer como disciplina que respeite 
as diversidades de pensamento e opção religiosa e cultural de seus 
educandos. Dessa forma, as escolas públicas de ensino fundamental do 
Estado estarão contribuindo para que tal atividade expresse vivência ética 
pautada pela dignidade humana. 

Tal disciplina, de acordo com o art. 210, § 1•, da Constituição Federal, tem 
matricula facultativa, indo esse caráter ao encontro do que também 
determina o seu art. 5°, inciso VI. É importante mencionar também o art. 33 
da Lei n• 9.475, de 2217/97, que ratifica o caráter facultativo do ensino 
religioso, garante o respeito à diversidade da cultura religiosa do Pais e 
prolbe todas as formas de proselitismo. 

Deve-se considerar ainda que o Ensino Religioso não é uma disciplina 
como as demais, pois se trata de atividade globalizadora, que envolve e 
permeia as outras atividades, buscando essencialmente a formação de 
valores. Lembramos que o conjunto de valores que se abraça é que dá 
sentido à busca e às aspirações do ser humano. 

A educação religiosa deve ser entendida, portanto, como dimensão 
significativa para a formação integral dos alunos, espaço importante do 
processo de educação para o diálogo, a convivência fraterna e solidária, e 
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não como disciplina que venha a reprovar alunos nela matriculados, 
devendo o professor que a ministra ter visão abrangente do ser humano e do 
fenômeno religioso como realidade social. 

O projeto insiste no fato de que, se é dada ao aluno a faculdade de 
matricular-se ou não em Ensino Religioso, tal disciplina não pode reprová-lo, 
impossibilitando-o de passar para a série subseqüente. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.442/2001, no 1° turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.482/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto em eplgrafe visa autorizar a 
.CEMIG a comprar ações das Centrais Elétricas de Furnas. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, a fim de receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo, por meio da CEMIG, a 

adquirir ações das Centrais Elétricas de Furnas. A proposta inicial previa a 
formação de um consórcio para efetivar a aquisição, do qual a CEMIG 
poderia participar com até 49% do total de ações. 

O Projeto de Lei n• 1.482/2001 tem, entre seus objetivos maiores, buscar a 
autorização prévia do Legislativo mineiro para que a empresa energética 
estadual possa participar da anunciada privatização d.e Furnas. A CEMIG 
participaria do leilão em consórcio com outras empresas, como forma de 
minimizar os efeitos nefastos que a decisão de privatização do Governo 
Federal teria sobre a economia brasileira, especialmente a de Minas Gerais. 

Entretanto, a crise energética em que o País se vê mergulhado pela inépcia 
do Executivo Federal em conduzir a política setorial demonstrou, de forma 
cabal, a aventura que significaria tal privatização e, com isso, interrompeu o 
processo planejado no BNDES. Não obstante essa trégua momentânea, a 
proposição permanece atual, pois não estão definitivamente afastadas as 
motivações que têm norteado o processo de privatização no Brasil. 

Desse modo, é importante que esta Casa apóie a iniciativa do Deputado 
Marco Régis. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.482/2001, no 1 • tu mo, na forma do Substitutivo n• 1. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José Haueisen -

Miguel Martini- Antônio Andrade. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.501/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n• 1.501/2001 visa a 
instituir, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/4/2001, foi a proposição 
distribufda às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 
<: :,·: ~isf'.alização Financeira e Orçamentária. 

A Coroõ:~~ãL• .:la Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legaiiué..::_ ··- --•"-·;~ na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresentou. 

O Projeto de Lei n• 1.548/2001, da CPI das Licitações, por se assemelhar a 
esta proposição, foi a ela anexado, na forma do § 2° do art. 172 do 
Regimento Interno. 

A matéria vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pregão se constitui em nova modalidade de licitação instituída 

inicialmente pela Medida Provisória n• 2.026, de maio de 2000, sendo 
posteriormente regulamentado pela Medida Provisória n• 2.1 08, que se 
encontra na 14° reedição. 

Em fevereiro de 1997, a União publicou um anteprojeto de lei visando a 
instituir urr.::l r.~.''f-:.:: :~;ls!a~c- sobre licitação e contré::tos, que revogaria a Lei 
:1" 3.6ô6, de 1993. A divulga;=.;c do "lnteprojs:o teve como propósito colher 
sugestões e criticas dos profissionais que iidam com a matéria. 

Naquela ocasião, os Profs. Jessé Torres Pereira Júnior e Justen Marçal, 
reconhecidos juristas que se dedicam ao tema, apresentaram como principal 
critica ao modelo adotado pela legislação em vigor a ordem do procedimento, 
em que a fase de habilitação precede a análise das propostas. Isso significa 
que primeiramente se verifica a regularidade da documentação de todos os 
licitantes, destacando-se que a aceitação ou não de qualquer documento 
abre a possibilidade de recursos administrativos e de medidas judiciais. Após 
vencida essa etapa, a administração irá verificar as propostas apresentaaas 
pelos licitantes. Ocorre que, freqüentemente, perde-se tempo discutindo a 

~------------------------------~ 
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O pregão representa esta inovação: conforme se verifica no art. 4° da 
Medida Provisória n• 2. 108, as propostas são abertas antes da análise da 
documentação, que revela a regularidade da empresa. 

Uma segunda inovação significativa introduzida nesta modalidade de 
licitação reside na possibilidade de os licitantes reduzirem o valor de suas 
propostas após a abertura dos envelopes. Nas modalidades constantes na lei 
de licitação em vigor - convite, tomada de preços e concorrência -, pode 
ocorrer que, após a abertura dos envelopes contendo as propostas, um 
licitante constate que poderia ter oferecido preço menor que o proposto pelo 
vencedor do certame, mas nada pode ser feito. No pregão, o interessado 
poderá reduzir o seu preço, proporcionando á administração a contratação de 
propostas mais vantajosas. 

Tais novidades contidas na nova modalidade de licitação representam 
maior eficiência e economicidade no processo de seleção das empresas a 
serem contratadas pela administração pública. 

Há duas opções para introduzir o pregão entre as modalidades de licitação 
no Estado: de um lado, o projeto do Deputado Mauro Lobo propõe uma lei 
prevendo as diversas fases do procedimento; de outro, a proposta da CPI 
das Licitações, que, introduzindo um único dispositivo na Lei n• 9.444, de 
1987, remete para a legislação federal a regulamentação da matéria no 
Estado. Optamos pela primeira opção em razão do seguinte motivo: ainda 
que a legislação estadual tenha que reproduzir a federal sobre essa matéria, 
é importante o Estado ter a sua própria legislação sobre pregão, 
possibilitando ao administrador público orientar as suas ações e fundamentar 
os seus atos na legislação do seu Estado. É uma opção pela valorização do 
ordenamento jurídico estadual. 

Ademais, a legislação federal é norma geral, podendo o Estado inovar 
dentro dos limites por ela fixados. Assim, entendemos oportuno reservar o 
exercício da função de pregoeiro a servidor qualificado integrante do quadro 
permanente da administração pública, reproduzindo o critério adotado pela 
Lei n• 8.666, em seu art. 51, para os membros da Comissão de Licitação. 
Dessa forma, evita-se eventual descontinuidade na atividade administrativa 
em decorrência da alteração do dirigente do órgão e de sua equipe. Por esse 
motivo, apresentamos a Emenda n• 1. 

Não se pode concluir este parecer sem uma ressalva. O projeto de lei 
apresentado pela CPI das Licitações propõe a introdução de duas matérias 
distintas na Lei n• 9.444: a adoção do pregão e a divulgação de dados das 
licitações na rede mundial de computadores. Ao se optar pelo projeto do 
Deputado Mauro Lobo, o segundo objeto da proposta da CPI não pode ser 
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aproveitado, porque trata de matéria diversa. Para que a proposta da CPI 
não deixe de ser devidamente apreciada por esta Casa por questões 
procedimentais, já solicitamos á assessoria da Casa que esclareça o fato aos 
membros dessa CPI, sugerindo-lhes que apresentem projeto de lei contendo 
a parte que não foi inclufda nos Relatórios da Comissão de Constituição e 
Justiça e desta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.501/2001 

com a Emenda n• 1, que apresentamos. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 6°: 
"Art. 6°- ................................................................. . 
Parágrafo único - Poderá exercer a função de pregoeiro servidor público 

integrante do quadro permanente da administração pública.". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Sargento 

Rodrigues- Cristiano Canêdo- Hely Tarqüínio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.550/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epfgrafe dispõe 
sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério 
Público Estadual e por outros órgãos a respeito das conclusões das CPis. 

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n•s 1 e 2, que apresentou. Vem a matéria agora a esta Comissão 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição estabelece o procedimento a ser adotado pelas autoridades a 

quem forem encaminhadas as conclusões das CPis. Prevê que a Assembléia 
Legislativa deverá ser informada, no prazo de 30 dias contados da remessa 
das conclusões, sobre as providências adotadas ou a justificativa pela 
omissão. Dispõe também que, se instaurado inquérito decorrente das 
conclusões de CPis, deverá ser feita comunicação semestral ao Legislativo 
sobre o seu andamento, até a sua conclusão. Estabelece ainda que 
processos ou procedimentos decorrentes de CPis terão prioridade sobre 
quaisquer outros, com exceção dos processos de "habeas corpus", "habeas 
data" e mandado de segurança, e, ao final, determina que o descumprimento 
de suas normas sujeita a autoridade ás sanções legais. 

De início, cumpre consignar que a Comissão de Constituição e Justiça, por 
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meio das emendas apresentadas, suprimiu os artigos do projeto que se 
referiam à prioridade dos processos ou procedimentos sobre quaisquer 
outros e que cominavam sanções às autoridades que descumprissem suas 
normas. De fato, estabelecer prioridade em processo, notadamente judicial, é 
matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União. 
Ademais, a previsão fere o principio da igualdade insculpido na Constituição. 
Com efeito, existem processos que devem ser analisados mais rapidamente 
que outros, como é o caso do "habeas corpus" e do mandado de segurança, 
porque a pretensão a eles inerente exige uma resposta muito rápida da 
justiça. Diversa é a hipótese, também, da prioridade que se dá a processo em 
que figure como parte pessoa idosa. Nesse caso, o tratamento prioritário 
decorre de uma situação de desequiparação entre os idosos e as demais 
pessoas, o que justificaria o tratamento desigual, sobretudo se considerada a 
morosidade dos processos judiciais. É essa a lógica que inspira a Lei Federal 
n• 10.173, de 2001, que confere prioridade na tramitação aos procedimentos 
judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 65 
anos. No entanto, por que só o fato de um processo derivar de uma CPI já 
seria bastante para lhe assegurar tratamento prioritário? 

Quanto à aplicação de sanções ao Ministério Público, há que se considerar 
que tal órgão é independente e seus membros atuam com absoluta liberdade 
funcional, só submissos à sua consciência e aos seus deveres profissionais, 
pautados pela Constituição e pelas leis regedoras da instituição. O Ministério 
Público é órgão constitucional independente. Nas palavras de Eurico de 
Andrade Azevedo, citado por Hugo Nigro Mazzilli ("O Ministério Público da 
Constituição de 1988", Ed. Saraiva, São Paulo, 1989), "seus membros, no 
desempenho de seus deveres profissionais, não estão subordinados a 
nenhum órgão ou poder - nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Judiciário, 
nem ao Poder Legislativo - submetendo-se apenas à sua consciência e aos 
limites imperativos da lei". Assim, verifica-se que a previsão de tais sanções 
contraria o principio constitucional da independência funcional do Ministério 
Público. Ademais, a aplicação de qualquer tipo de pena depende de expressa 
previsão legal, tendo em vista o disposto no inciso XXXIX do art. 5° da 
Constituição da República, segundo o qual não há pena sem prévia 
cominação legal. A proposição, da maneira proposta, apenas prevê que 
serão aplicadas "sanções legais" às autoridades que contrariarem suas 
normas. Pergunta-se: que sanções são essas? Vê-se, portanto, que o 
dispositivo afronta diretamente o principio que acabamos de expor. 

Suprimidos os vícios do projeto, resta a previsão de que as autoridades 
para as quais forem encaminhadas as conclusões das CPis deverão informar 
à Assembléia Legislativa sobre o andamento dos processos ou 
procedimentos instaurados. Não podemos nos furtar à observação de que a 
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Assembléia Legislativa já dispõe de instrumentos para requisitar do 
Ministério Público ou de qualquer outra autoridade informações sobre as 
providências tomadas em relação às conclusões das CPis. No entanto, o 
projeto em exame disciplina a matéria, a exemplo da Lei Federal n° 10.001, 
de 2000, prevendo prazos e obrigando as autoridades a prestarem 
informações. Na verdade, o Legislativo tem apenas poder de investigação 
das denúncias recebidas. Pouco pode fazer concretamente, pois não é titular 
das ações que podem ser propostas em face do que foi apurado. Assim, a 
proposição representa uma maneira de se garantir a continuação do trabalho 
das CPis, dando efetividade às suas conclusões. Por esse motivo, somos por 
sua aprovação, com as ressalvas já expostas. 

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

1.550/2001 com as Emendas n°s. 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüfnio, relator- Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.599/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 1.599/2001 visa 
a disciplinar as relações entre as instituições estaduais de ensino superior e 
de pesquisa cientffica e tecnológica e as fundações de apoio. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2001, a proposição foi 
distribufda às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, ele o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a disciplinar a contratação de instituição de 

pesquisa, de ensino e de desenvolvimento institucional pelas entidades 
estaduais de ensino e de pesquisa cientffica. 

Preliminarmente, deve-se salientar que, no que tange a contratos 
administrativos e licitações, compete à União fixar normas gerais, nos termos 
do inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República. No exercício dessa 
competência, a União editou a Lei n° 8.666, de 21/6/93 . 

Em se tratando de norma geral, o referido diploma legal vincula Estados e 
municípios, que apenas podem disciplinar aspectos que não foram 
regulamentados na citada lei federal. Não pode o Estado, por exemplo, 
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ampliar as hipóteses de licitação previstas na lei federal, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal (ROA 145/131). No âmbito do 
Estado, a matéria é disciplinada pela Lei n° 9.444, de 1987. 

Não resta dúvida de que há abuso na contratação de fundações privadas 
pelas instituições estaduais de ensino, conforme constatou a Comissão 
Parlamentar de Inquérito das Licitações (p. 30 e seguintes do Relatório). 
Contratam-se fundações privadas para atividades rotineiras das instituições 
de ensino estadual, em flagrante desvio da finalidade do inciso XIII do art. 24 
da Lei n° 8.666, o qual permite a dispensa de licitação na contratação de 
instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha reputação 
ilibada e não tenha fins lucrativos; o problema, contudo, não reside no 
ordenamento jurídico, mas em sua rigorosa aplicação por parte dos dirigentes 
de órgãos e entidades públicos. 

Feitas tais considerações, apresentamos a análise do projeto em exame. 
A proposição, em parte, reproduz de forma desnecessária regras 

constantes na legislação federal. Em outros momentos, propõe regras que 
não se ajustam á natureza contratual da relação entre as instituições 
estaduais e as contratadas com fulcro na Lei das Licitações; há dispositivos, 
contudo, que não apresentam vicias de ordem juridica, podendo a matéria 
continuar o trãmite nesta Casa. 

O art. 1° do projeto estabelece que "as instituições estaduais de ensino e 
de pesquisa científica e tecnológica poderão contratar, nos tennos do inciso 
XIII do art. 24 da Lei n° 8.666, instituições criadas com a finalidade de dar 
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 
institucional". A autorização que o citado dispositivo do projeto de lei pretende 
instituir já se encontra prevista na hipótese de dispensa de licitação do 
referido dispositivo da lei federal, que é mais amplo em dois aspectos: não 
são apenas as instituições estaduais de ensino e pesquisa que podem 
contratar, mas qualquer entidade pública; pode-se contratar instituição de 
qualquer natureza jurídica, e não apenas as fundações, desde que tenha em 
seu regimento ou estatuto a finalidade prevista na lei. 

Ressalte-se que não há motivo para restringir os contratos dessa natureza 
exclusivamente às fundações privadas. Por exemplo: o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal - IBAM -, que não é fundação, tem condições de 
prestar valiosos serviços de pesquisa ou ensino ao Estado. 

Estando vinculado ao art. 1°, o art. 2° também não inova a ordem jurídica, 
salvo a exigência de as fundações credenciarem-se no Conselho Estadual de 
Educação e na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ressalte-se que a Lei 
das Licitações prevê o registro cadastral para as empresas interessadas em 
participar de licitações (art. 34 e seguintes), como forma de ampliar o controle 
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sobre as contratações realizadas pela administração pública e, ao mesmo 
tempo, desburocratizar os processos licitatórios. Poderá o Estado ampliar 
este cadastro para as instituições interessadas em celebrar contratos com a 
administração pública com base no inciso XIII do art. 24 da Lei n• 8.666. 

O art. 3" do projeto também não traz novit:tade à ordem jurfdica, salvo o 
disposto no inciso 111, que configura proposta de ingerência indevida em 
entidade de direito privado. A lei estadual não pode estabelecer que, porque 
uma fundação privada celebrou contrato com a administração pública, estará 
sujeita ao controle finalístico e de gestão do órgão máximo da entidade 
contratante. Não precisa a lei estadual estabelecer que os contratos ou os 
convênios da administração pública devem observar a legislação federal que 
dispõe sobre a matéria, conforme redação do inciso I do artigo citado, porque 
o respeito a essa legislação é exigência constitucional. No mesmo sentido, é 
desnecessário novo comando normativo determinando a prestação de contas 
aos órgãos públicos financiadores, porque essa exigência já consta nas 
Constituições Federal e Estadual e na própria Lei n• 8.666. 

Procura o projeto, em seu art. 4", regulamentar a participação de servidores 
nas referidas fundações de apoio, instituindo uma regra que poderia ser 
traduzida nos seguintes termos: as instituições estaduais podem autorizar a 
participação dos seus servidores nas atividades das referidas fundações 
("caput"), desde que a citada participação ocorra fora de sua jornada de 
trabalho, salvo a colaboração esporádica (§ 2"), podendo estas concederem 
bolsas àqueles (§ 1 "). Ora, por um lado, a atividade do servidor na referida 
entidade de apoio fora de sua jornada de trabalho não depende de 
autorização da entidade pública à qual está vinculado, que, aliás, nem sequer 
poderia impedir tal participação. Por outro lado, não se pode admitir que o 
servidor participe das atividades da referida entidade durante a sua jornada 
de trabalho, porque isso implica reconhecer que a referida entidade não tem 
condições de prestar o serviço com a sua própria estrutura. 

O § 3" do art. 4" visa a vedar às instituições estaduais utilizarem-se dos 
contratos celebrados com base no mencionado dispositivo da Lei n• 8.666 
para fornecimento de pessoal para atividade administrativa e de manutenção, 
docentes ou pesquisadores para prestarem serviços ou atender a 
necessidades de caráter permanente daquelas. Embora a Lei n• 8.666 não 
autorize a contratação de entidade de apoio para estes fins, porque 
representa burla ao princípio do concurso público, contratos com este 
propósito são realizados com freqüência. Basta citar alguns exemplos 
colhidos pela referida CPI de contratos dessas fundações privadas para 
prestar os seguintes serviços à UNIMONTES: "pequenos reparos e limpeza 
do Hospital Universitário; limpeza e higienização das unidades físicas do 
"campus"; apoio logístico para transporte e movimentação de documentos; 
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transporte para atender à demanda da Reitoria; contratação de auxiliar de 
enfermagem; prestação de serviços para instalação de divisórias; apoio 
logístico a fim de garantir a continuidade dos serviços gráficos e xerográficos, 
visando a atender à demanda interna e externa da UNI MONTES". (Relatório 
da CPI das Licitações, p. 32). Uma vez que a Lei n• 8.666 não é clara acerca 
dos limites dos contratos com instituições de pesquisa e ensino celebrados 
com dispensa de licitação, não nos parece antijuridico o ordenamento 
estadual explicitar a impossibilidade de se utilizarem tais contratos para suprir 
necessidades permanentes do serviço público. 

O art. 71 da Lei n• 8.666 estabelece que o Estado não poderá ser 
responsabilizado por encargos trabalhistas, fiscais e comerciais em virtude de 
inadimplência das entidades contratadas, de forma que é desnecessário o 
art. 5° do projeto em tela. 

Por fim, cabe analisar o art. 6° da proposição, que estabelece a 
possibilidade de as fundações de apoio utilizarem bens e serviços da 
instituição estadual contratante para o cumprimento do objeto do contrato. 
Em certas situações, a utilização de bens da entidade contratante pela 
fundação contratada é plenamente possível, como, por exemplo, se esta é 
contratada para desenvolver um programa de capacitação dos professores 

. da entidade pública educacional. Neste caso, poderão, por evidente, ser 
utilizadas as dependências dessa entidade. O mesmo raciocínio se aplica se 
a fundação é contratada para realizar um concurso público ou um vestibular, 
que podem ser organizados por fundação privada, mas aplicados nas 
dependências da entidade pública. Tal prática não está vedada, devendo 
apenas constar no instrumento contratual, o qual estabelece que, entre as 
responsabilidades da contratante, encontra-se a disponibilização daquele 
bem; tal possibilidade deve, contudo, ser admitida com muita cautela, para 
que não seja feita a contratação de fundações privadas que nem sequer 
apresentam estrutura para o desenvolvimento das atividades que deverão 
realizar, sempre dependentes dos bens, dos serviços e do pessoal da 
contratante. Cada caso merece uma análise específica. 

De qualquer forma, o dispositivo em análise não inova a ordem jurídica, 
tornando-se desnecessária sua introdução no ordenamento legal do Estado. 

Após essa análise, constata-se que duas regras constantes no projeto não 
padecem de vício de natureza jurídica: o registro das fundações em órgão 
público estadual e a vedação explícita á contratação das fundações de apoio 
para atividades permanentes da entidade contratante. A primeira regra 
merece uma nova redação, para deixar ao Poder Executivo a definição do 
órgão a que se deve atribuir a competência de controlar o registro das 
instituições a serem contratadas com base no inciso XIII do art. 24 da Lei das 
Licitações. 
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Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.59912001 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos. 

SUBSnTUTIVO N" 1 
Dispõe sobre a contratação, com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, de instituição brasileira incumbida de 
pesquisa. de ensino ou de desenvolvimento institucional. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo manterá registro cadastral das instituições 

brasileiras interessadas em contratar com a administração pública com base 
no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 2° - É vedada a utilização dos contratos celebrados com base no art. 
24, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação 
de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para 
prestarem serviços ou atenderem a necessidades de caráter permanente das 
instituições estaduais contratantes. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.612/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em eplgrafe 
dispõe sobre a Política Estadual de Conservação de Energia Elétrica e altera 
a Lei n° 13.803, de 2711212000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da 
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 281612001, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende fixar as linhas básicas que deverão pautar a 

atuação do Estado no desenvolvimento de uma política estadual de 
conservação de energia elétrica . 

Essa política consistirá no apoio e no incentivo do Estado aos municípios 
que queiram implantar em seus territórios polftica de economia e 
conservação de energia elétrica, com o objetivo de reduzir o consumo público 
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municipal. 

Para tanto, ao poder público estadual competirá, em parceria com os 
municlpios, regular os resultados da política municipal de conservação de 
energia e monitorar seus resultados, promover campanhas educativas, criar 
programas e projetos específicos, visando à construção de edificações 
públicas eficientes, melhoria da eficiência da iluminação pública, alteração do 
código de posturas dos municípios, celebrar convênios com entidades 
públicas e privadas capacitadas para desenvolver programas de conservação 
de energia no âmbito municipal e tornar disponíveis máquinas, veiculas 
equipamentos e pessoal técnico. 

A proposição visa, também, a dar nova redação à allnea "a" do inciso VIII 
do art. 1• da Lei n• 13.803, de 27/12/2000, com vistas a alterar, no que se 
refere aos critérios atinentes ao meio ambiente, a distribuição da parcela da 
receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição da República. 

A allnea cuja redação se pretende alterar determina que a parcela de, no 
máximo, 50% do ICMS, referente ao critério meio ambiente, seja distribufda 
aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de 
esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, 
atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% e 50% da população, sendo 
que o valor máximo a ser atribuído a cada município não excederá o seu 
investimento, estimado com base na população atendida e no custo médio 
"per capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e 
estação de tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual 
de Polltica Ambiental - COPAM -. 

Com a nova redação proposta no projeto, a parcela de ICMS destinada ao 
meio ambiente será também distribuída aos municlpios que, 
comprovadamente, tenham implantado em seus territórios sistema de coleta 
seletiva de lixo ou programa de conservação de energia elétrica. 

Com relação ao primeiro objetivo da proposição, é de conhecimento geral 
que, em face da grave crise de energia elétrica por que passa o Pais, a União 
Federal instituiu a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE -, 
com o objetivo de propor e implementar medidas de natureza emergencial 
decorrentes da atual situação hidrológica crítica para compatibilizar a 
demanda e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar interrupções 
intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica. 

De acordo com o art. 2°, XI, da Medida Provisória n2 2.198-4, de 27/7/2001, 
compete à GCE articular-se com os Poderes da União e dos demais entes 



" õ 

• . • g 
;;; 
;;; 
.g 
• • <' 
e • 

839 
federados objetivando a implantação de programas de enfrentamento da 
crise de energia elétrica. 

De outro lado, o art. 254 da Carta Maior prescreve que o Estado promoverá 
e incentivará sua política de desenvolvimento energético e a exploração de 
recursos hídricos, de gás canalizado e de outras formas de energia, 
observadas as diretrizes gerais da legislação federal pertinente. 

Nesse contexto, não há dúvida de que o projeto veio oportunamente 
reforçar, em Minas Gerais, o processo que deverá culminar na efetiva 
atuação dos órgãos e das entidades estaduais no desenvolvimento de 
programas de conservação de energia elétrica voltados, principalmente, para 
os municípios mineiros. 

Desse modo, a proposição, ao fixar as linhas básicas que deverão pautar a 
atuação do Estado no desenvolvimento de uma polltica estadual de 
conservação de energia elétrica, coaduna-se com as normas constitucionais 
e legais que disciplinam a matéria, não havendo óbice à sua tramitação. 

Não se ignora que o sucesso da proposição em exame, isto é, a eficácia da 
lei eventualmente dela originária, exigirá o concurso da vontade do Executivo, 
que detém competência privativa para as providências indispensáveis à 
viabilização da polilica estadual de conservação de energia elétrica. 

Entretanto, o estabelecimento das linhas mestras que deverão orientar o · 
trabalho da administração nessa área está sendo realizado pelo Legislativo 
Estadual, como lhe compete, não havendo que se falar em qualquer vicio de 
iniciativa. 

Já com relação ao segundo objetivo do projeto, estatui a Constituição 
Federal, em seu art. 158, parágrafo único, 11, "in verbis": 

"Art. 158- Pertencem aos Municípios: 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos Territórios, lei federal." (Grifo nosso.) 

A proposição, ao sugerir a alteração da alínea "a" do inciso VIII do art. 1° da 
Lei n• 13.803, de 27/12/2000, está dispondo, justamente, acerca dos critérios 
de que trata o citado inciso. 

Por outro lado, trata-se de disciplinamento de matéria tributária, que não se 
encontra entre aquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66 da 



840 
Constituição mineira. 

Dessa forma, não há obstáculo, também quanto a esse aspecto, à 
tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.612/2001. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Sávio Souza Cruz - Luiz Menezes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.613/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 102/2001, o Governador do Estado encaminhou 
a esta Casa o projeto de lei em exame, que dispõe sobre prevenção contra 
incêndios e pânico no Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/6/2001, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto no art. 188, c/c a 
alínea "a" do inciso 111 do art. 102 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto objetiva uniformizar a ação do Corpo de Bombeiros Militar nos 

municípios, no exercício da competência atribuída àquela força pelo inciso 11 
do art. 142 da Constituição do Estado. O art. 1° da proposição determina a 
aplicação da norma a toda edificação destinada a uso coletivo, conceito que 
é definido no parágrafo único. 

O art. 2° atribui ao Corpo de Bombeiros Militar as seguintes competências: 
analisar e aprovar sistema de prevenção contra incêndios e panico em 

edificação; 
liberar edificação para obtenção de habite-se; 
planejar, coordenar e executar atividade de vistoria em edificação; 
aplicar sanções administrativas; 
sugerir normas relativas à segurança de pessoas e bens contra incêndios 

ou outro tipo de acidente; 
fiscalizar o cumprimento da lei. 
O art. 3° atribui ainda à corporação a função de definir as normas técnicas 

de prevenção contra incêndios e pânico. O art. 4° cria um cadastro de 
pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela comercialização, instalação, 
manutenção e conservação de aparelhos de prevenção. O art. 5° prevê 
penalidades para o descumprimento dos comandos contidos na norma. Pelo 
art. 7°, o Legislativo autoriza o Executivo a celebrar convênio com a União, 
outros Estados, municípios e entidades para a aplicação das medidas 
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instituídas pelo projeto. 

Como já enfatizamos, o inciso 11 do art. 142 da Constituição Estadual atribui 
ao Corpo de Bombeiros Militar a competência para a prevenção e combate a 
incêndio. A mesma competência ê prevista para a corporaçao no inciso 1 do 
art. 3° da Lei Complementar n• 54, de 13/12199, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - e dá outras providências. 

Entretanto, o projeto em análise precisa ser aprimorado com o objetivo de 
se evitarem imperfeições que podem comprometer-lhe a constitucionalidade. 

O art. 2°, ao condicionar a obtençao do "habite-se" à prévia liberação pelo 
Corpo de Bombeiros, invade o âmbito de atuação reservado pela Lei Maior 
ao municlpio. 

O art. 4°, ao criar para pessoas flsicas ou jurldicas responsáveis pela 
comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos de 
prevenção contra incêndios e pânico a obrigação de se cadastrarem no 
CBMMG, contraria o principio inscrito no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição da República, que determina: 

"Art. 170- ....................................................... . 
Parágrafo único - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei". 

Na hipótese, na ausência de especificação, presume-se que o dispositivo 
se refira a lei federal. Aliás, o inciso I do art. 22 da Lei Maior reserva à União 
competência privativa para legislar sobre direito comercial. 

O art. s•. ao prever a aplicação de penalidades sem tipificar as infrações, 
desatende ao consagrado principio da reserva legal. 

A autorização ao Executivo para celebrar convênios, como consta no art. 7• 
da proposição, ê desnecessária em vista da declaração, pelo Supremo 
Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62 da Carta 
Mineira. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.613/2001 na forma do Substitutivo n• 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - A prevenção e o combate a incêndio e pânico em edificação ou 

espaço destinado a uso coletivo no Estado serão feitos com a observação do 
disposto nesta lei. 
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Parágrafo único - Considera-se espaço destinado a uso coletivo, para 

os fins desta lei, a propriedade imóvel que se preste á ocupação por pessoas 
ou ao armazenamento de materiais, em caráter permanente ou temporário, 
assim como edifício de apartamentos. 

Art. 2° - Para os fins do art. 1°, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, no exercício da competência que lhe é atribui da no inciso I do art. 3° 
da Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, desenvolverá as 
seguintes ações: 

I - análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e 
pánico; 

11 - planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de 
prevenção contra incêndio e pãnico nos locais de que trata esta lei; 

111 - estabelecimento de normas técnicas relativas á segurança das pessoas 
e seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; 

IV - aplicação de sanções administrativas nos casos previstos em lei. 
Parágrafo único - Constitui infração administrativa deixar de instalar os 

i.nstrumentos preventivos especificados em norma técnica regulamentar, 
instalá-los em desacordo com as especificações do projeto de prevenção 
contra incêndio e pãnico ou com normas técnicas regulamentares, deixar de 
dar-fhes manutenção adequada, alterar-lhes as características, ocultá-los, 
removê-los, inutilizá-los, destrui-los ou substitui-los por outros que não 
atendam as exigências legais e regulamentares. 

Art. 3° - Constituem sanções administrativas previstas no inciso IV do art. 2° 
desta lei: 

I - advertência escrita; 
11 -multa; 
111 -interdição. 
§ 1° - A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, quando 

constatado descumprimento desta lei ou de norma técnica regulamentar. 
§ 2° - Persistindo a conduta infracional, decorridos sessenta dias da 

formalização da advertência escrita, será aplicada multa de 100 (cem) a 
3.000 (três mil) Unidades Fiscais de Referência- UFIRs. 

§ 3° - Persistindo a infração, aplicar-se-á a multa em dobro e 
cumulativamente. 

§ 4° - A interdição será aplicada quando ocorrer risco iminente de incêndio 
ou pãnico. 

Art. 4° - É facultado ás pessoas físicas ou jurfdicas responsáveis pelo 
projeto, comercialização, instalação, manutenção e conservação de sistemas 
de prevenção contra incêndios e pãnico utilizados em edificação de uso 
coletivo cadastrar-se no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, desde 
que satisfaçam ás exigências técnicas previstas em regulamento. 
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Parágrafo único - As pessoas cadastradas poderão utilizar, na 

divulgação de seus produtos, os dizeres "Cadastrado no Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais". 

Art. 5° - Esta lei aplica-se, no que couber, ás edificações e espaços 
destinados ao uso coletivo existentes na data de sua promulgação. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Luiz Menezes - Eduardo 

Hermeto- Agostinho Silveira. 
*PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 774/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de 
Lei n• 77 4/99 estabelece critérios para o controle da ordem 
cronológica dos pagamentos dos contratos administrativos. 

A proposição foi aprovada em 1° turno com as Emendas n•s 1 e 
4, tendo sido rejeitadas as Emendas n•s 2, 3 e 5. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão para receber parecer de 
2° turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. Em anexo, 
segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo alterar a redação do art. 11 O da Lei n• 

9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado de Minas Gerais, a 
fim de se estabelecerem critérios para a estrita observância da ordem 
cronológica nos pagamentos das obrigações contratuais assumidas 
pelas diversas unidades da administração pública. 

Com efeito, ainda que a citada Lei n• 9.444, de 1987, estabeleça ser 
atribuição do Tribunal de Contas do Estado o controle das despesas 
decorrentes dos contratos administrativos, o preceito não vem sendo 
aplicado adequadamente no que se refere à observância da ordem 
cronológica. 

Nos termos da proposição, estão relacionados os documentos que 
deverão ser protocolados mensalmente no Tribunal de Contas na 
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forma do Anexo I, que a acompanha. 

A matéria foi exaustivamente examinada pelas comissões às quais 
foi distribuída nesta fase, ratificarmos nosso posicionamento no 1° 
turno. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

774/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Hely Tarqüínio, relator- Cabo Morais 

- Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 774/99 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Acrescentem-se os parágrafos 3° e 4° ao art. 11 O da Lei no 

9.444, de 25 de novembro de 1987, e altere-se o seu "caput", que 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 11 O - O controle das despesas decorrentes de contrato e 
demais instrumentos regidos por esta lei, aí compreendido o controle 
da observância da ordem cronológica de vencimento para pagamento 
das obrigações contratuais, será feito pelo Tribunal de Contas do 
Estado, cabendo, para tanto, aos órgãos da administração, a 
demonstração da legalidade e regularidade desses atos, nos termos 
da Constituição do Estado e do disposto nesta lei. 

§ 10- ······································································ 
§ 3° - Em observância ao disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de julho de 1993, que determina a observância da ordem 
cronológica nos pagamentos das obrigações contratuais, todos os 
órgãos jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, da administração direta e· indireta deverão protocolar 
mensalmente neste Tribunal, na forma do Anexo I desta lei, os 
seguintes documentos: 

I - relação de todos os pagamentos, efetuados no mês anterior, das 
obrigações relativas às subcontas orçamentárias de fornecimento de 
bens, às locações, à realização de obras, às obras delegadas, à 
prestação de serviços e à conservação, obedecida a estrita ordem 
cronológica das datas de sua exigibilidade, fazendo uma relação para 
cada fonte diferenciada de recursos, entendidas como 
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orçamentariamente diferenciadas apenas as fontes cujos recursos 
são vinculados por força de lei ou convênio. 

11 - relação dos pagamentos realizados fora da ordem cronológica do 
vencimento da obrigação contratual, acompanhada da respectiva 
justificativa publicada na forma da lei. 

111 - relação discriminada dos débitos não saldados na data da 
obrigação contratual, bem como a justificativa para a sua não-
efetivação no prazo fixado no contrato. 

§ 4° - O descumprimento ou o atraso no envio da documentação 
exigida implicará na punição do responsável pelo Tribunal de Contas 
do Estado, na forma da lei.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
*- O quadro do Anexo I deste·Projeto foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 27.10.01. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 930/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 930/2000, do Deputado Paulo Piau, cria o 
Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO-Agrícola. 

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição 
retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. A 
redação do vencido, anexa, integra o parecer. 

Fundamentação 
A criação do Programa de Certificação Ambiental da Propriedade 

Agrícola, conforme se propõe, é medida bastante louvável e oportuna. 
Vale ressaltar que o texto aprovado no 1° turno, em Plenário, é o 
proposto pelo Substitutivo n° 1, de autoria desta Comissão. 

O objetivo principal do projeto é criar mecanismos de incentivo ao 
produtor rural que busca conciliar, de forma equilibrada, a produção 
agropecuária com a proteção do meio ambiente, em observância ao 
princípio do desenvolvimento sustentável. Essa preocupação deve, a 
nosso ver, ser constante para todos os que se dedicam ao 
agronegócio, haja vista a necessidade de se garantir o abastecimento 
alimentar das populações dos grandes centros urbanos sem descuidar 
dos aspectos de preservação dos recursos naturais, notadamente o 
solo, a água e os remanescentes florestais nativos . 
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Com relação a esses bens, os especialistas em recursos hídricos 

são unânimes ao afirmar que o manejo adequado das bacias 
hidrográficas pressupõe, necessariamente, a conscientização dos 
agricultores quanto ao seu papel de "produtores de água". Mesmo a 
propriedade que apresenta altos índices de produtividade agrícola, se 
conduzida de forma ecologicamente equilibrada, com técnicas 
adequadas de conservação de solos e de manutenção das matas 
protetoras, é capaz de manter suas águas em melhores condições de 
qualidade e quantidade do que aquelas em que não se observam 
esses cuidados. 

Além de incentivos creditícios, o programa prevê a concessão do 
certificado ISO-Agrícola ao produtor rural que cumprir suas 
exigências. Trata-se, a nosso ver, de instrumentos inovadores, que 
propiciam a oportunidade de mudança na crença arraigada de que 
para se desenvolver a produção agrícola com tecnologia avançada, 
em escala comercial, é preciso destruir a natureza. 

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

930/2000, no 2° turno, na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator- Paulo Piau. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 930/2000 

Cria o Programa de Certificação Ambiental da Propriedade Agrícola 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Certificação Ambiental da 

Propriedade Agrícola, voltado para o fortalecimento da execução da 
política estadual de proteção dos recursos naturais. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o 
Estado criará mecanismos de incentivo ao agricultor cuja propriedade 
seja produtiva e que observe o princípio do desenvolvimento 
sustentável. 

Parágrafo único - Considera-se produtiva a propriedade que atenda 
aos critérios de produção estabelecidos na legislação de terras 
devolutas. 
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Art. 3° - O Programa de Certificação Ambiental da Propriedade 

Agrícola tem por objetivos: 
I - incentivar o agricultor a utilizar, no processo produtivo, técnicas 

de conservação dos recursos naturais e de proteção da 
biodiversidade; 

11 - promover a educação ambiental do agricultor, com ênfase na 
necessidade de se conciliar a produção agropecuária com a 
conservação ambiental; 

111 - orientar o agricultor a produzir com qualidade e competitividade, 
tendo em vista os aspectos da globalização; 

IV - aperfeiçoar os mecanismos de apoio à produção, notadamente 
os serviços de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, quanto 
ao princípio do desenvolvimento sustentável; 

V - estimular a participação da sociedade no processo de 
elaboração dos orçamentos públicos, com vistas à alocação de maior 
volume de recursos financeiros para programas de apoio à produção 
agropecuária vinculados à proteção ambiental. 

Art. 4° - Compete às Secretarias de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA -, no âmbito das respectivas atribuições, 
diretamente, ou por meio de seus órgãos ou entidades vinculados: 

I -fiscalizar o cumprimento desta lei; 
11 - receber inscrição dos agricultores interessados; 
111 - dar ampla divulgação das ações do programa. 
Art. 5° - Para receber os beneficios previstos nesta lei, será 

elaborado projeto de manejo da propriedade, a ser submetido a 
seleção prévia de comissão técnica de âmbito municipal ou regional, 
composta por representantes do Instituto Estadual de Florestas - IEF -
, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER-MG 
-, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -
e do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 

Parágrafo único- Nos municípios onde não houver representação de 
todas as entidades listadas no "caput", a seleção poderá ser realizada 
por comissão composta, pelo menos, por representantes regionais do 
IEF e da EMATER-MG. 

Art. 6° - Os projetos selecionados na forma do artigo anterior serão 
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submetidos à aprovação do Conselho de Administração do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF -, em reunião no início do ano agrícola, 
efetuando-se a concessão do benefício até o final desse ano. 

Art. 7° - Os projetos selecionados e aprovados na forma dos arts. 5° 
e 6° desta lei receberão os seguintes benefícios: 

I - financiamento para investimento ou custeio da atividade 
produtiva, com prazo de carência de até quatro anos e prazo para 
pagamento de até cinco anos, com atualização do saldo devedor 
calculada em 50% (cinqüenta por cento) da variação do Índice Geral 
de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M/FGV; 

11 - Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola, denominado ISO-
AGRÍCOLA, conferido, conjuntamente, pelas Secretarias de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 

Parágrafo único - A entrega do Certificado será feita em reunião 
solene, com a presença de representantes do poder público do 
município em que estiver sediada a propriedade. 

Art. 8°- São fontes de financiamento do Programa: 
I - créditos consignados no orçamento do Estado; 
11 - recursos oriundos de convênios firmados com o Governo 

Federal, com os municípios ou com organizações não 
governamentais; 

111 recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e 
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a Lei n° 13.194, de 29 de 
janeiro de 1999; 

IV - outros recursos. 
Art. 9° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.255/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De ·autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em 

exame institui atendimento especial a deficiente visual na rede de 
ensino do Estado e dá outras providências. 
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O projeto foi aprovado no 1 ° turno, na forma do Substitutivo n° 2, 

apresentado por esta Comissão, e retorna agora para receber parecer 
para o 2° turno, nos termos do art. 102, VI, "a", ele o art. 289, do 
Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1° turno, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise, na forma do vencido no 1° turno, visa a 

garantir aos portadores de deficiência sensorial, fisica e motora a 
igualdade de condições na participação em processos seletivos de 
ingresso no ensino superior. 

Quando da análise em 1° turno, foi realizado um estudo da extensa 
legislação vigente, que garante ao educando especial a sua inclusão 
nas classes regulares. Foram também apresentados dados que 
demonstram o efetivo crescimento da inserção, na educação básica, 
de portadores de necessidades educativas especiais, em todo o País. 
Tal investigação redundou no redirecionamento da proposta original 
para uma área ainda não suficientemente atendida pelas normas 
legais em vigor: o estabelecimento de requisitos mínimos de 
acessibilidade para a participação de pessoas portadoras de 
necessidades especiais em processos seletivos de ingresso no ensino · 
superior. 

Ratificamos, nesse sentido, a argumentação defendida na análise da 
proposição no 1° turno, reafirmando a importãncia de se garantirem 
condições equãnimes de acesso do educando especial ao ensino 
superior, como forma de promover a continuidade do processo de 
inclusão garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelas 
diretrizes estaduais de educação e pelas leis federais e estaduais de 
proteção ao portador de deficiência. 

Nesta oportunidade; a fim de complementar as informações contidas 
no parecer de 1° turno, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, lembramos que a maior parte dos recursos a serem 
aplicados na implementação das medidas propostas serão de origem 
privada, pois, das 23 instituições que integram o Sistema Estadual de 
Educação, apenas duas são criadas e mantidas pelo Estado, sendo 
que a UEMG é mantida apenas parcialmente pelos cofres públicos . 
Como se vê, o impacto financeiro sobre as contas públicas é 
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muitíssimo menor que os benefícios que podem advir da 
concretização das ações a serem engendradas em favor da 
integração social da pessoa portadora de deficiência. 

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

1.25512000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator- Dalmo Ribeiro Silva -

José Henrique. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.25512000 

Estabelece requisitos mínimos de acessibilidade para a participação 
de pessoas portadoras de necessidades especiais em processos 
seletivos de ingresso no ensino superior e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As instituições de educação superior integrantes do Sistema 

Estadual de Educação assegurarão aos portadores de deficiência 
física e sensorial as condições necessárias para sua participação nos 
processos seletivos de ingresso nos cursos por elas oferecidos, 
mediante o preparo de provas ou atendimento especiais aos 
candidatos que previamente o demandarem, conforme os requisitos 
mínimos estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se aos candidatos 
que, às vésperas dos exames seletivos, se encontrarem impedidos, 
por motivo de saúde, de se locomoverem até os locais designados 
pelas instituições para a realização das provas, condição esta que 
deverá ser atestada em avaliação médico-pericial, em tempo hábil. 

Art. 2° - As adaptações e a implementação de recursos necessários 
à realização das provas serão disponibilizados conforme as 
necessidades específicas declaradas pelos candidatos em 
requerimento fundamentado à instituição de ensino, a ser protocolado 
dentro dos prazos e nas condições estipuladas por esta. 

Art. 3° - São requisitos mínimos de acessibilidade a serem adotados 
pelas instituições de ensino, quando da realização do processo 
seletivo: 

I - apoio físico, verbal e instrucional para viabilizar a orientação, a 
mobilidade e a locomoção do candidato portador de necessidades 
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especiais durante as provas; 

11 - preparação de provas em braile para os candidatos cegos e 
ampliadas para os amblíopes ou de visão subnormal, bem como a 
disponibilização de lupas, réguas de leitura e outros equipamentos 
para a ampliação de textos e outros recursos visuais que se 
mostrarem necessários à perfeita compreensão deles; 

111 - reserva de salas de fácil acesso e fisicamente adequadas à 
circulação dos portadores de deficiência com dificuldades de 
locomoção; 

IV - eliminação de barreiras arquitetônicas, colocação de rampas 
com corrimão para circulação de cadeiras de rodas e reserva de 
vagas em estacionamentos próximos do local das provas para os 
portadores de deficiência física; 

V - disponibilização de intérpretes de língua de sinais em língua 
portuguesa, quando a comunicação for demandada pelos candidatos 
portadores de deficiência auditiva; 

VI - auxílio para marcação em cartão-resposta ou similar aos 
participantes com dificuldades ou impossibilitados de efetuá-la; 

Vil - flexibilização do tempo de realização das provas, conforme a 
necessidade do candidato e mediante sua solicitação prévia, com 
justificativa por escrito e acompanhada de parecer de médico 
especialista na respectiva deficiência. 

§ 1° - Os recursos empregados na viabilização da leitura tátil de 
mapas, gráficos, tabelas, esquemas, quadros e desenhos pelos cegos 
deverão ser cuidadosamente estudados pelos transcritores das provas 
em braile, de forma a possibilitar a plena compreensão do candidato 
acerca das questões propostas. 

§ 2° - Para garantir a consecução do disposto no § 1 °, a instituição 
responsável poderá solicitar orientações técnicas à Comissão 
Brasileira do Braille ou ao Instituto Benjamin Constant- IBC -. órgãos 
vinculados ao Ministério da Educação. 

Art. 4° - As instituições de educação superior incluirão, nos editais 
dos processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos, os 
critérios e esclarecimentos necessários, de forma pormenorizada, 
concernentes à participação dos portadores de necessidades 
especiais interessados, conforme o que dispõe esta lei . 

Parágrafo único - Estender-se-à a obrigatoriedade de inclusão dos 
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Art. 5° - A inobservância, por parte das instituições responsáveis, 
das normas estabelecidas na forma desta lei poderá ser denunciada 
ao Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Portadora de 
Deficiência ou a outros órgãos competentes. para o encaminhamento 
das providências cabíveis. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 769/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 769/99, de autoria do Deputado Marcelo 

Gonçalves, que declara de utilidade pública o Instituto Técnico para a 
Educação e a Cultura - ITEC -. com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 
· Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 769/99 
Declara de utilidade pública o Instituto Técnico para a Educação e a 

Cultura - ITEC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Instituto Técnico para a 

Educação e a Cultura - ITEC -. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Eduardo Brandão, relator- João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.493/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.493/2001, de autoria da Deputada Elbe 

Brandão, que declara de utilidade pública a Fundação Santo Antônio 
de Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol, foi aprovado 
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em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.493/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Santo Antônio de Grão 

Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Santo 

Antônio de Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Eduardo Brandão, relator- João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.503/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.503/2001, de autoria do Deputado Adelino de 

Carvalho, que declara de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de Canápolis, com sede no Município de Canápolis, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.503/2001 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de 

Canápolis, com sede no Município de Canápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de 

Misericórdia de Canápolis, com sede no Município de Canápolis . 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
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Amilcar Martins, Presidente - João Paulo, relator - Eduardo 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.531/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.531/2001, de autoria do Deputado Bilac Pinto, 
que declara de utilidade pública a Associação Novo Estilo de Vida-
Viver Feliz, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.531/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Novo Estilo de Vida-Viver 

Feliz, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Novo Estilo 

de Vida-Viver Feliz, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente -João Paulo, relator- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.535/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.535/2001, de autoria do Deputado Anderson 

Adauto, que declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários 
de Combate ao Câncer de Uberaba - AVCCU -, com sede no 
Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.535/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários de 

Combate ao Câncer de Uberaba - AVCCU -, com sede no Município 
de Uberaba. 

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

Voluntários de Combate ao Câncer de Uberaba- AVCCU -, com sede 
no Município de Uberaba. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - João Paulo, relator - Eduardo Brandão. 

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Município de Elói Mendes por ter sido 

agraciado com a Medalha do Mérito em Gestão Educacional Anísio 
Teixeira (Requerimento n° 2.419/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de aplauso aos Srs. Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito Municipal 
de Betim, e José Pinto Melo, Coordenador da Guarda Municipal de· 
Betim, pela implantação da referida Guarda (Requerimento n° 
2.420/2001, do Deputado Pinduca Ferreira); 

de congratulações com o Sargento Pascoal Rodrigues de Oliveira, o 
Cabo Clínio Beraldo de Oliveira e os Soldados Aécio Pêgo dos Santos 
e Edson Cleiton Ferreira dos Santos por serviços prestados ao 
Município de ltinga (Requerimento n° 2.422/2001, do Deputado Álvaro 
Antônio); 

de congratulações com o Município de Jacutinga pelo transcurso de 
seu centenário (Requerimento n° 2.423/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a TV Extremo Sul pelo seu segundo ano de 
criação (Requerimento n° 2.425/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a EPAMIG pelo seu 27° aniversário de 
criação (Requerimento n° 2.426/2001, do Deputado Eduardo 
Brandão); 
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de congratulações com a Associação Mineira de Criadores de 

Gado Pardo-Suíço (Requerimento n° 2.465/2001, do Deputado João 
Batista de Oliveira); 

de repúdio pela violação dos direitos humanos praticada contra as 
mulheres do Afeganistão (Requerimento n° 2.492/2001, da Comissão 
de Direitos Humanos). 
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