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MESA DA ASSEMBLÉIA 

Deputado Antônio Júlio - Presidente 

Deputado Aberto Pinto Coelho- 1°-Vice-Presidente 

Deputado Ivo José- 2°-Vice-Presidente 

Deputado Olinto Godinho- 3°-Vice-Presid~Jnte 

Deputado Mauri Torres- 1°-Secretário 

Deputado Wanderley Ávila- 2°-Secretário 

Deputado Álvaro Antônio - 3°-Secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

João Franco Filho 
Diretor-Geral 

Eduardo Vieira Moreira 
Secretário-Geral da Mesa 
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DEPUTADOS 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB 

Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Chico Rafael 
Dimas Rodrigues 
Doutor Viana 
Geraldo Rezende 

lvair Nogueira 
Jorge Eduardo de Oliveira 
José Braga 
José Henrique 
Luiz Tadeu Leite 
Márcio Cunha 
Sávio Souza Cruz 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDI;'I. 

Amilcar Martins 
Antônio Carlos Andrada 
Djalma Diniz 
Elbe Brandão 
Ermano Batista 

Hely Tarqüinio 
Kemil Kumaira 
Maria Olívia 
Mauri Torres 

Partido Democrático Trabalhista- PDT 

Alencar da Silveira Júnior 
Bené Guedes 
Carlos Pimenta 

João Batista de Oliveira 
Marcelo Gonçalves 
Sargento Rodrigues 

Partido da Frente Liberal - PFL 

Alberto Bejani 
Bilac Pinto 
Eduardo Hermeto 
Paulo Piau 

Rêmolo Aloise 
Sebastião Costa 
Sebastião Navarro Vieira 



Partido Socialista Democrático - PSD 

Antônio Genaro lrani Bart>osa 

Partido Trabalhista Brasileiro- PTB 

Agostinho Patrús 
Ailton Vilela 
Amt>rósio Pinto 
Arlen Santiago 
Cristiano Canêdo 

Dilzon Melo 
Fát>io A velar 
João Pinto Rit>eiro 
Olinto Godinho 

Partido dos Trabalhadores - PT 

Adelmo Carneiro Leão 
Durval Ângelo 
Edson Rezende 

Agostinho Silveira 
Anderson Adauto 
Cat>o Morais 
Dinis Pinheiro 
Eduardo Brandão 
Dalmo Rit>eiro Silva 

Ivo José 
Maria José Haueisen 
Rogério Correia 

Partido Liberal - PL 

João Paulo 
José Milton 
Marco Régis 
Pastor George 
Paulo Pettersen 

Partido Progressista Brasileiro- PPB 

Alt>erto Pinto Coelho 
Dalmo Ribeiro Silva 
Gil Pereira 
Glycon Terra Pinto 

Luiz Fernando Faria 
Pinduca Ferreira 
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Luiz Menezes 

Álvaro Antônio 
Elaine Matozinhos 
João Leite 

Partido Popular Socialista- PPS 

Márcio Kangussu 
Wanderley Ávila 

Partido Socialista Brasileiro - PSB 

Mauro Lobo 
Miguel Martini 

Partido da Mobilização Nacional - PMN 

Adelino de Carvalho 
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COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Eduardo Brandão 
Deputado Hely Tarqüínio 
Deputado Sebastião Navarro Vieira 
Deputado Cristiano Canêdo 
Deputado Cabo Morais 
Deputado Sargento Rodrigues 
Deputado Antônio Genaro 

SUPLENTES 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
Deputado Miguel Martini 
Deputado Bilac Pinto 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Agostinho Silveira 
Deputada Chico Rafael 
Deputado lrani Barbosa 

Pl 
PSDB 
PFL 
PTB 
Pl 
PDT 
PSD 

PMDB 
PSB 
PFL 
PTB 
PL 
PMDB 
PSD 

Presidente 
Vice-Presidente 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

EFETIVOS 
Deputado Dimas Rodrigues 
Deputado Aílton Vilela 
Deputado Alberto Bejani 
Deputado Ambrósio Pinto 
Deputado Pinduca Ferreira 

SUPLENTES 
Deputado José Henrique 
Deputado João Leite 
Deputado Bilac Pinto 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Glycon Terra Pinto 

PMDB Presidente 
PTB 
PFL 
PTB 
PPB 

PMDB 
PSB 
PFL 
PTB 
PPB 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

EFETIVOS 
Deputado Geraldo Rezende 
Deputado Agostinho Silveira 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Eduardo Hermeto 
Deputada Dilzon Melo 
Deputado Márcio Kangussu 
Deputado Sávio Souza Cruz 

SUPLENTES 
Deputado Luiz Tadeu Leite 
Deputado Cabo Morais 
Deputado Agostinho Patrús 
Deputado Sebastião Costa 
Deputado Ambrósio Pinto 
Deputado Luiz Menezes 
Deputado Chico Rafael 

PMDB 
PL 
PSDB 
PFL 
PTB 
PPS 
PMDB 

PMDB 
PL 
PTB 
PFL 
PTB 
PPS 
PMDB 

Presidente 
Vice-Presidente 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

EFETIVOS 
Deputado Maria José Haueisen 
Deputado João Paulo 
Deputado Anderson Adauto 
Deputado Agostinho Patrús 
Deputada Bené Guedes 

SUPLENTES 
Deputado Durval Ãngelo 
Deputado lrani Barbosa 
Deputado Antônio Andrade 
Deputado Aílton Vilela 
Deputado Marcelo Gonçalves 

PT Presidente 
PL Vice-Presidente 
PL 
PTB 
PDT 

PT 
PSD 
PMDB 
PTB 
PDT 



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

EFETIVOS 
Deputado Edson Rezende 
Deputado Durval Ãngelo 
Deputado Luiz Tadeu Leite 
Deputada Elbe Brandão 
Deputado Marcelo Gonçalves 

SUPLENTES 
Deputada Sávio Souza Cruz 
Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Deputado Doutor Viana 
Deputado Antônio Carlos Andrada 
Deputado Bené Guedes 

PT Presidente 
PT Vice-Presidente 
PMDB 
PSDB 
PDT 

PMDB 
PT 
PMDB 
PSDB 
PDT 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EFETIVOS 
Deputado Paulo Piau 
Deputado Antônio Carlos Andrada 
Deputado José Henrique 
Deputado João Pinto Ribeiro 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

PFL 
PSDB 
PMDB 
PTB 
PPB 

Presidente 
Vice-Presidente 

z SUPLENTES õ 
Deputado Sebastião Costa 
Deputado Amilcar Martins 
Deputado Eduardo Brandão 
Deputado Cristiano Canêdo 
Deputado Antônio Genaro 

PFL 
PSDB 
PL 
PTB 
PSD 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

EFETIVOS 
Deputado Mauro Lobo PSB Presidente 



Deputado lvair Nogueira 
Deputado Anderson Adauto 
Deputado Rêmolo Aloíse 
Deputado Dilzon Melo 
Deputado Luiz Fernando Faria 
Deputado Rogério Correia 

SUPLENTES 
Deputado Kemil Kumaira 
Deputado Eduardo Brandão 
Deputado Antônio Andrade 
Deputado Sebastião Navarro Vieira 
Deputado João Pinto Ribeiro 
Deputada Gil Pereira 
Deputado Durval Ângelo 

PMDB Vice-Presidente 
PL 
PFL 
PTB 
PPB 
PT 

PSDB 
PL 
PMDB 
PFL 
PTB 
PPB 
PT 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

EFETIVOS 
Deputado José Milton 
Deputada Fábio A velar 
Deputado Antônio Andrade 
Deputado Miguel Martini 
Deputado Maria José Haueisen 

SUPLENTES 
Deputado Pastor George 
Deputada Marco Régis 
Deputado Anderson Adauto 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Rogério Correia 

PL Presidente 
PTB Vice-Presidente 
PMDB 
PSB 
PT 

PL 
PL 
PL 
PDT 
PT 

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

EFETIVOS 
Deputado João Batista de Oliveira 
Deputado Chico Rafael 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 

PDT 
PMDB 
PMDB 

Presidente 
Vice-Presidente 
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Deputado Kemil Kumaira 
Deputado Paulo Piau 

SUPLENTES 
Deputada Bené Guedes 
Deputado Sávio Souza Cruz 
Deputado Di mas Rodrigues 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Sebastião Navarro Vieira 

PSDB 
PFL 

PDT 
PMDB 
PMDB 
PDT 
PFL 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

EFETIVOS 
Deputado Glycon Terra Pinto 
Deputado Paulo Pettersen 
Deputado Amilcar Martins 
Deputada Alencar da Silveira Júnior 
Deputado Djalma Diniz 

SUPLENTES 

PPB Presidente 
PL Vice-Presidente 
PSDB 
PDT 
PSDB 

Deputado Pinduca Ferreira PPB 
Deputado Adelino de Carvalho PMN 
Deputado Mauro Lobo PSB 
Deputado Marcelo Gonçalves PDT 
Deputado Antônio Genaro PSD 

COMISSÃO DE SAÚDE 

EFETIVOS 
Deputado Marco Régis 
Deputado José Braga 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Elaine Matozinhos 
Deputado Adelmo Carneiro Leão 

PL Presidente 
PMDB Vice-Presidente 
PDT 
PSB 
PT 

• SUPLENTES 
Deputado Márcio Kangussu PPS 

.s. 



Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
Deputado Hely Tarqüínio 
Deputado Edson Rezende 
Deputado Rogério Correia 

PMDB 
PSDB 
PT 
PT 

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

EFETIVOS 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Bené Guedes 
Deputado Adelino de Carvalho 
Deputado João Leite 
Deputado Luiz Menezes 

SUPLENTES 

Deputado Antônio Genaro 
Deputado Alencar da Silveira Júnior 
Deputado Paulo Pettersen 
Deputado Maria Olivia 
Deputado Márcio Kangussu 

PPB Presidente 
PDT Vice-Presidente 
PMN 
PSB 
PPS 

PSD 
PDT 
PL 
PSDB 
PPS 

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

EFETIVOS 

Deputado Arlen Santiago 
Deputado Bilac Pinto 
Deputado Doutor Viana 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Dinis Pinheiro 

SUPLENTES 

Deputado Dílzon Melo 
Deputado Rêmolo Aloise 
Deputado Geraldo Rezende 

PTB Presidente 
PFL Vice-Presidente 
PMDB 
PSDB 
PL 

PTB 
PFL 
PMDB 
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Deputado Amilcar Martins 
Deputado Djalma Diniz 

PSDB 
PSDB 

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EFETIVOS 

Deputado Maria Olívia 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Mareio Cunha 
Deputado Fabio A velar 
Deputado Pastor George 

SUPLENTES 

Deputado Elbe Brandão 
Deputado Luiz Fernando Faria 
Deputado lvair Nogueira 
Deputado Marco Régis 
Deputado Dinis Pinheiro 

PSDB Presidente 
PPB Vice-Presidente 
PMDB 
PTB 
PL 

PSDB 
PPB 
PMDB 
PL 
PL 
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Data da 
Reunião 
25.9.01 

26.9.01 

3.10.01 

9.10.01 

10.10.01 

10.10.01 

16.10.01 

18.10.01 

18.10.01 
19.10.01 
19.10.01 
23.10.01 

Número 

I' 

I' 

I' 

3' 

81' 

I' 

76' 

147' 
148' 
149' 
84' 

ÍNDICE CRONOLÓGICO 

NOVEMBRO 

Tipo Data da Págin 
Publicação a 

Especial da Comissão 20.11.01 646 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição 

N" 64/2001 
Especial da Comissão 14.11.01 471 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição 

N' 55/2001 
Conjunta das Comissões 30.11.01 1333 
de Turismo, Indústria e ·-. 

Comércio e de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
Ordinária da Comissão 7.11.01 !59 
Especial das Máquinas 

"off-Line" 
Ordinária da Comissão de 7.11.01 !59 
Transportes, Comunicação 

e Obras Públicas 
Especial da Comissão 20.11.01 647 
Especial para Emitir 

Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição . 

N' 65/2001 
Ordinária da Comissão de 6.11.01 142 

Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Evento Realizado na 296a 22.11.01 779 
Reunião Ordinária 

Especial 22.11.01 834 
Especial 22.11.01 895 
Especial 22.11.01 943 

Ordinária da Comissão de 6.11.01 142 
Constituição e Justiça 



23.10.01 4" Ordinária da Comissão 7.11.01 161 
Especial do BDMG 

23.10.01 42" Extraordinária da 9.11.01 336 
Comissão de Redação 

24.10.01 90" Ordinária da Comissão de 6.11.01 145 
Direitos Humanos 

24.10.01 3" Ordinária da Comissão 7.11.01 161 
Especial do Esporte 

24.10.01 14" Conjunta das Comissões 7.11.01 162 
de Membros das 

Comissões Permanentes(§ 
I' do Art. 204 do 

Regimento Interno) e da 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

24.10.01 70" Ordinária da Comissão de 9.11.01 337 
Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia ·-. 

24.10.01 67" Extraordinária da 9.11.01 339 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

24.10.01 75" Ordinária da Comissão de 10.11.01 391 
Política Agropecuária e 

Agroindustrial 
24.10.01 75" Ordinária da Comissão de 10.11.01 391 

Administração Pública 
24.10.01 78' Ordinária da Comissão de 13.11.01 438 

Defesa do Consumidor 
24.10.01 63' Ordinária da Comissão de 13.11.01 439 

Turismo, Indústria e 
Comércio 

25.10.01 8" Extraordinária da CP! do 6.11.01 147 
Preço do Leite 

25.10.01 37' Extraordinária da 6.11.01 148 
Comissão de Constituição 

e Justiça 
25.10.01 9" Extraordinária da CP! do 6.11.01 149 

Preço do Leite 
25.10.01 70' Ordinária da Comissão de 7.11.01 163 

Saúde 
25.10.01 4' Ordinária da Comissão 7.11.01 165 

Especial do Programa de 



n 
Concessão de Rodovias 

25.10.01 26" Extraordinária da 10.11.01 392 
Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

25.10.01 Evento Realizado na 2993 15.11.01 522 
Reunião Ordinária 

29.10.01 73" Ordinária da Comissão de 6.11.01 144 
Meio Ambiente 

30.10.01 300' Ordinária ! 0 .11.01 I 
30.10.01 3" Ordinária da CP! das 7.11.01 165 

Carvoarias 
30.10.01 15' Conjunta das Comissões 7.11.01 166 

de Membros das 
Comissões Permanentes -

§ l 0 doArt.204-ede 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária -

30.10.01 195' Extraordinária 8.11.01 239 
30.10.01 E vento Realizado na 300' 8.11.01 246 

Reunião Ordinária 
30.10.01 85" Ordinária da Comissão de 9.11.01 340 

Constituição e justiça 
30.10.01 8' Ordinária da CP! do Preço 9.11.01 341 

do Leite 
30.10.01 74' Ordinária da Comissão de 9.11.01 343 

Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

30.10.01 77' Ordinária da Comissão de 20.11.01 647 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
30.10.01 76" Ordinária da Comissão de 20.11.01 648 

Administração Pública 
30.10.01 77" Ordinária da Comissão do 23.11.01 1079 

o Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

31.10.01 301' Ordinária 6.11.01 81 
31.10.01 2' Extraordinária da 7.11.01 167 

Comissão Especial do 
Programa de Concessão de 

Rodovias 
31.10.01 196' Extraordinária 9.11.01 320 



31.10.01 4' Ordinária da Comissão 9.11.01 344 
Especial do Esporte 

31.10.01 3' Extraordinária da 9.1 1.01 345 
Comissão Especial das 
Máquinas "off-Line" 

31.10.01 16' Conjunta das Comissões 9.11.01 345 
de Membros de Comissões 
Permanentes (\i I • do Art. 

204 do Regimento Interno) 
e de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária 
31.10.01 68' Extraordinária da 9.11.01 346 

Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

31.10.01 91' Ordinária da Comissão de JO.JJ.OJ 393 
Direitos Humanos 

31.10.01 66' Ordinária da Comissão de 10.11.01 394 
Fiscalização Financeira e -

Orçamentária 
31.10.01 82' Ordinária da Comissão de JO.JJ.OJ 396 

Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas 

6.11.01 302' Ordinária 8.1 1.01 171 
6.11.01 86' Ordinária da Comissão de 10.11.01 397 

Constituição e Justiça 
6.11.01 18' Extraordinária da 10.11.01 399 

Comissão de Saúde 
6.11.01 69' Extraordinária da 10.11.01 400 

Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

6.11.01 27' Extraordinária da 10.11.01 400 
Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

6.11.01 44' Extraordinária da 10.11.01 401 
Comissão de Direitos 

Humanos 
6.11.01 7ff' Extraordinária da 10.11.01 402 

Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

6.11.01 4' Ordinária da CP! das 14.11.01 471 
Carvoarias 
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6.11.01 

6.11.01 

6.11.01 

6.11.01 

6.11.01 

7.11.01 
7.11.01 

7.11.01 

7.11.01 
7.11.01 

7.11.01 

7.11.01 

7.11.01 

8.11.01 
8.11.01 

8.11.01 

75" 

17' 

9' 

78' 

I" 

303' 
71" 

46' 

197' 
92" 

5" 

79" 

76" 

304" 
28" 

198" 

n 
Ordinária da Comissão de 20.11.01 649 

Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

Conjunta das Comissões 24.11.01 1135 
de Membros das 

Comissões Permanentes e 
de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária 
Ordinária da CP! do Preço 28.11.01 1186 

do Leite 
Ordinária da Comissão do 29.11.01 1236 
Trabalho, da Previdência e 

da Ação Social 
Especial da Comissão 29.11.01 1238 
Especial para Em i ti r 

Parecer sobre a Indicação 
da Professora Janete 

Gomes Barreto Paiva para -
Integrar o Conselho 

Estadual de Educação 
Ordinária 9.11.01 287 

Ordinária da Comissão de 9.11.01 347 
Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia 
Ordinária da Comissão de 9.11.01 348 

Redação 
Extraordinária 14.11.01 442 

Ordinária da Comissão de 20.11.01 650 
Direitos Humanos 

Ordinária da Comissão 20.11.01 651 
Especial do Esporte 

Ordinária da Comissão de 20.11.01 652 
Defesa do Consumidor 

Ordinária da Comissão de 28.11.01 1!87 
Política Agropecuária e 

Agroindustrial 
Ordinária 10.11.01 385 

Extraordinária da 13.11.01 440 
Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

Extraordinária 14.11.01 462 



8.11.01 Evento Realizado na 304a 15.11.01 545 
Reunião Ordinária 

8.11.01 38' Extraordinária da 20.11.01 653 
Comissão de Constituição 

e Justiça 
8.11.01 43' Extraordinária da 20.11.01 654 

Comissão de Redação 
8.11.01 71' Extraordinária da 20.11.01 654 

Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

8.11.01 19' Extraordinária da 24.11.01 1136 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial 

8.11.01 11' Extraordinária da CP! do 24.11.01 1137 
Preço do Leite 

8.11.01 10' Extraordinária da CP! do 29.11.01 1238 
Preço do Leite -. 

8.11.01 71' Ordinária da Comissão de 30.11.01 1334 
Saúde 

8.11.01 4' Extraordinária da 30.11.01 1335 
Comissão Especial das 
Máquinas "off-Line" 

9.11.01 16' Extraordinária da 20.11.01 655 
Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

9.11.01 20" Extraordinária da 21.11.01 677 
Comissão de Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

9.11.01 29' Extraordinária da 28.11.01 1188 
Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

12.11.01 17' Extraordinária da 20.11.01 656 
Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

12.11.01 !55' Especial 23.11.01 1062 
12.11.01 13' Extraordinária da CPI do 29.11.01 1239 

Preço do Leite 
13.11.01 305' Ordinária 15.11.01 475 
13.11.01 1' Conjunta das Comissões 20.11.01 656 
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13.11.01 

13.11.01 
13.11.01 

13.11.01 

13.11.01 

13.11.01 

13.11.01 

14.11.01 
14.11.01 

14.11.01 
14.11.01 

14.11.01 

14.11.01 

14.11.01 

14.11.01 

14.11.01 

2' 

199' 
78' 

5' 

I' 

76' 

lO' 

306' 
47' 

200" 
6' 

67' 

80' 

65' 

93' 

83' 

de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e de 

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Conjunta das Comissões 20.11.01 657 
de Política Agropecuária e 

Agroindustrial e de 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Extraordinária 22.11.01 985 

Ordinária da Comissão de 23.11.01 1080 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
Ordinária da CP! das 28.11.01 1189 

Carvoarias 
Especial da Comissão 29.11.01 1240 

Especial da Prostituição 
Infantil ·-·· 

Ordinária da Comissão de 29.11.01 1241 
Meio ambiente e Recursos 

Naturais 
Ordinária da CP! do Preço 30.11.01 1336 

do Leite 
Ordinária 20.11.01 586 

Ordinária da Comissão de 21.11.01 678 
Redação 

Extraordinária 22.11.01 989 
Ordinária da Comissão 24.11.01 1138 

Especial do Esporte 
Ordinária da Comissão de 24.11.01 1139 
Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Ordinária da Comissão de 29.11.01 1242 

Defesa do Consumidor 
Ordinária da Comissão de 29.11.01 1243 

Turismo, Indústria e 
Comércio 

Ordinária da Comissão de 30.11.01 1337 
Direitos Humanos 

Ordinária da Comissão de 30.11.01 1338 
Transporte, Comunicação 

e Obras Públicas 



14.11.01 77" Ordinária da Comissão de 30.11.01 1339 
Administração Pública 

14.11.01 17" Extraordinária da 30.11.01 1341 
Comissão de Defesa do 

Consumidor 
19.11.01 !56" Especial 24.11.01 1128 
19.11.01 14" Extraordinária da CP! do 29.11.01 1244 

Preço do Leite 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1° DE NOVEMBBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 300' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/10/2001 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Cristiano Canêdo e 

Eduardo Hermeto 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagens n°S 233, 234 e 235/2001 (encaminham Veto 
Parcial à Proposição de Lei no 14.899 e Projetos de Lei nos 1.848 e 
1.849/2001, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição no 74/2001 - Projetos de Lei nos 1.850 a 1.854/2001 -
Requerimentos nos 2.732 a 2.739/2001 - Requerimentos da Comissão 
Especial do Esporte e dos Deputados João Batista de Oliveira, Sargento 
Rodrigues, Paulo Piau, João Paulo, Gil Pereira e outros, Doutor Viana (2) e 
Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, 
de Saúde, de Política Agropecuária, de Fiscalização Financeira, de Educação 
e de Direitos Humanos e dos Deputados Wanderley Ávila, Bilac Pinto e 
Alencar da Silveira Júnior- Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários-
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Pastor George - 2' Parte (Ordem 
do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras 
do Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dinis Pinheiro, Doutor Viana (2), Gil Pereira e outros e Paulo Piau; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão 
Especial do Esporte e dos Deputados João Paulo, Sargento Rodrigues e 
João Batista de Oliveira; aprovação - Requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada-
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do 
Deputado Edson Rezende - Requerimento do Deputado Amilcar Martins; 
deferimento; discurso do Deputado Amilcar Martins - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela- Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Di mas Rodrigues -
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Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão 
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - 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 Olivia - 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) - Às 14h02min, 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 Glycon Terra Pinto, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Cristiano Canêdo, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 233/2001 * 
Belo Horizonte, 24 de outubro 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 
no 14.899, que dispõe sobre a realização de referendo e de plebiscito no 
Estado. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei no 14.899, que dispõe sobre a realização 
de referendo e plebiscito no Estado, vejo-me no dever de vetar o parágrafo 
único de seu artigo 2°. 

L------------~------------~ 
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A norma que estou excluindo da sanção estabelece, de modo impróprio, 

que o referendo poderá ser realizado antes da edição do ato objeto da 
consulta. Trata-se de disposição que contraria a Lei Federal n° 9. 709, de 18 
de novembro de 1998, segundo a qual "o referendo é convocado com 
posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a 
respectiva ratificação ou rejeição". 

É, assim, imprópria a proposta na parte que autoriza o referendo antes da 
edição do ato objeto da consulta, devendo ser observada a esse respeito a 
regra prevista na Lei Federal no 9.709/98, que se aplica ao Estado, por força 
até do artigo 8° da proposição. 

Por esse motivo, excluo da sanção o parágrafo único do artigo 2° da 
Proposição de Lei no 14.899, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, 
para reexame. 

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

"MENSAGEM N" 234/2001* 
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a 
denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC Da. 
Afonsina - ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do 
Município de Pará de Minas. 

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da 
Senhora Afonsina Pereira Santos Bueno Oliveira pelos relevantes serviços 
por ela prestados à população de Pará de Minas, conforme justificativa do 
Senhor Secretário de Estado da Educação, anexa. 

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

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

O presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de Centro 
Estadual de Educação Continuada - CESEC Dona Afonsina - ao Centro 
Estadual de Educação Continuada - CESEC de Pará de Minas. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela comunidade 
(colegiado) do Centro Estadual de Educação Continuada- CESEC -,de Pará 
de Minas, que, em reunião realizada no dia 1°/12/2000, homologou, pela 
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de Dona 
Afonsina para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e 
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reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços 
prestados à população de Pará de Minas, com destaque às seguintes 
realizações: foi professora primária, diretora escolar, chefe do Serviço de 
Educação, Saúde e Assistência, orientadora do Ensino Rural, inspetora 
municipal, recebendo o Diploma de Honra ao Mérito e o Troféu Garra 
Profissional em 1989. 

A Senhora Afonsina Pereira Santos Bueno Oliveira nasceu no dia 
27/6/1934. Formou-se em Magistério, Pedagogia, Lato-Sensu em 
Metodologia e Didática do Ensino. Faleceu no dia 13/4/2000. 

Vale registrar que, no Município de Pará de Minas, não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 
denominação. 

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda plena 
conformidade com os requisitos fixados pela Lei no 13.408, de 21 de 
dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em condições de ser 
submetida ao exame da egrégia Assembléia Legislativa do Estado. 

Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro 
de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI N" 1.848/2001 

Dá a denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC 
Dona Afonsina- ao Centro Estadual de Educação Continuada- CESEC -, do 
Município de Pará de Minas. 

Art. 1° - O Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do 
Município de Pará de Minas, passa a denominar-se Centro Estadual de 
Educação Continuada- CESEC Dona Afonsina. 

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

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

• - Publicado de acordo corn o texto original. 
"MENSAGEM N" 235/2001• 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao 

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que propõe nova denominação para escola da rede estadual de 
ensino em Governador Valadares. 

A modificação ora proposta, de denominação de "Professor Paulo Freire" à 

~-----------~--------------
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Escola Estadual Neder lssa, de Ensino Fundamental (1" à a• série), de 
Governador Valadares, tem a justificá-la requerimento unânime formulado 
pelo colegiado da referida escola, como tributo e reconhecimento ao trabalho 
do ilustre professor, bem como aos relevantes serviços prestados por ele ao 
País, conforme esclarece o Secretário de Estado da Educação na justificação 
que a esta faço anexar. 

A denominação ora proposta guarda plena conformidade com os requisitos 
fixados pela Lei no 13.40a, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe acerca 
da matéria, não existindo ainda nenhum estabelecimento, instituição ou 
próprio do Estado com igual denominação. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a manifestação 
de meu alto apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Justificação: O presente projeto de lei propõe a denominação de Professor 

Paulo Freire à Escola Estadual Neder lssa, de Ensino Fundamental (1 • a a• 
série), de Governador Valadares. 

Trata-se de proposta formulada pelo colegiado da escola que, em reunião 
realizada no dia 2/9/2000, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus 
membros, a indicação de Professor Paulo Freire, para denominação da 
referida unidade de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, 
bem como aos relevantes serviços prestados ao País, com destaque ao 
movimento em prol da alfabetização de adultos. 

O Professor Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19/9/21, em Recife. 
Formou-se em Direito, Doutor em Filosofia e História da Educação. Exerceu, 
entre outros, os cargos de Diretor de Educação e Cultura do SESI, Diretor da 
Divisão de Cultura e Recreação do Departamento de Documentação e 
Cultura da Prefeitura Municipal do Recife e foi membro do Conselho 
Consultivo de Educação do Recife. Fundou, juntamente com outros 
educadores, o Instituto Capibaribe, instituição de ensino privado. Foi 
professor de Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social; Conselheiro 
do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco; Consultor da UNESCO 
junto ao Instituto de Capacitación e lnvestigación em Reforma Agrária do 
Chile; professor nos Estados Unidos - Universidade de Harvard; Consultor 
Especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas e 
Professor da Universidade de Genebra. 

Vale registrar ainda que, no Município de Governador Valadares, não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 
denominação. 

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda plena 
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 13.40a, de 21 de 
dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 

L..,__ ______ o ______ __.J 
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Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro 
de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI No 1.849/2001 

Dá nova denominação à Escola Estadual Neder lssa, situada no Município 
de Governador Valadares. 

Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Professor Paulo Freire a 
Escola Estadual Neder lssa, de Ensino Fundamental (1• a 8• série), situada 
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." 
- 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. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, agradecendo o convite para 
participar do Fórum Técnico "Alternativas Energéticas". 

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas, informando 
que a servidora desse Tribunal Aline Loreto Assis de Almeida participará da 
reunião sobre sistematização e consolidação das leis estaduais. 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, 
informando, em atenção ao Requerimento no 2.450/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, que o sentenciado Gladson da Silva foi transferido para a 
Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao 
Ofício no 369/99/SGM, informando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 56/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao 
Ofício n° 1.344/2001/SGM, informando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
no 710/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao 
Ofício no 1.885/2001/SGM, informando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
no 1.742/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao 
Ofício no 401/2001/DLE, informando que o assunto foi encaminhado à 

~-----------~------------~ 
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Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao 
Ofício no 1.919/2001 /SGM, informando que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
no 1.529/2001.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, em 
atenção ao Requerimento no 2.461/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
encaminhando cópia de informação enviada pela Secretaria da Segurança 
Pública a respeito do assunto. 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, em 
atenção ao Requerimento no 2.399/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
encaminhando cópia de informação prestada pela Secretaria do Meio 
Ambiente a respeito do assunto. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando cópia de documentos elaborados em resposta a 
pedidos de diligência referentes a diversos projetos. (-Anexe-se a respectiva 
documentação aos Projetos de Lei nos 101, 199, 205, 250, 324, 436, 443, 
598, 676, 719 e 773/99, 804, 871, 989, 1.102, 1.151 e 1.278/2000, 1.398, 
1.407, 1.441, 1.453, 1.516, 1.639, 1.665, 1.666, 1.678, 1.679, 1.684 e 
1. 755/2001.) 

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de São 
Paulo, encaminhando cópia do projeto de lei de sua autoria, aprovado por 
essa Casa, que estabelece o registro e fiscalização de '11ats", apart-hotéis, 
"lofts" e similares. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Ailton Natalino Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, 
encaminhando manifesto de Prefeitos, Presidentes de Câmaras, Vereadores 
e autoridades dos municípios que compõem a microrregião de Curvelo, 
reivindicando a inclusão dos referidos municípios na área de abrangência do 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE -, 
bem como manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei no 1.422/2001, 
que cria o citado Instituto. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.422/2001.) 

Do Sr. Leonardo Monteiro, Presidente da Câmara Municipal de Governador 
Valadares, solicitando a intercessão desta Casa a fim de que se agilize a 
assinatura de convênio entre o DER-MG e esse município para liberação de 
recursos destinados à pavimentação de ruas. (-À Comissão de Transporte.) 

Da Sra. Eny Rodrigues da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Esmeraldas, encaminhando cópia de moção aprovada por essa Casa. 

Dos Srs. Ademir Lucas e Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeitos Municipais 
de Contagem e Betim, respectivamente, solicitando seja examinada a 
possibilidade de paralisação da tramitação do Projeto de Resolução no 
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Do Sr. Luiz Fernandes Francisco, Presidente da Câmara Municipal de 
Muzambinho, manifestando apoio ao Deputado Marco Régis, em virtude de 
declarações contrárias a este, divulgadas pela imprensa. 

Do Sr. Jarbas Medeiros, Presidente da Fundação João Pinheiro, em 
atenção ao Ofício no 1.952/2001/DLE, indicando técnico do órgão para expor 
tema no Fórum Técnico Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de 
Minas Gerais: Crises e Perspectivas. 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, em atenção ao 
Ofício n° 1.768/2001/SGM, comunicando que foram encaminhadas ao 
Deputado Márcio Cunha, em 31/5/2001, informações solicitadas no 
Requerimento no 2.195/2001, de sua autoria. 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, encaminhando, 
para conhecimento e exame, a Contestação do IPSEMG ao Relatório do 
Ministério Público de 10/6/2001, referente ao Procedimento Administrativo no 
97/2001. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG (2), encaminhando 
esclarecimentos relativos a pedido da Comissão Especial do BDMG (- À 
Comissão Especial do BDMG.); informando, em relação ao Requerimento no 
2.666/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, que serão tomadas as 
providências cabíveis. (-Anexe-se ao Requerimento no 2.666/2001.) 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes, 
encaminhando uma cópia do Convênio no 15/2001. (- À 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 Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, (2), comunicando a transferência de recursos 
para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- Distribuídos à Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Grupo Gestor do Fórum Permanente de Turismo Rural, encaminhando 
uma cópia do Protocolo de Intenções de Cooperação Técnica. 

Da Sra. Maria lgnês Birrenbach, Diretora do Departamento da Criança e do 
Adolescente da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça (2), informando que foram firmados os Convênios nos 37/2001, com 
vistas à execução do Projeto Defensoria Pública Itinerante - Núcleos Móveis 
da Infância e Juventude, e 108/2001, com vistas à execução do Projeto 
Fortalecimento e Monitoramento do SIPIA em Minas Gerais. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. Ramiro Rodrigues de Ávila Junior, Presidente da CDL de 
Araguari; Cléver Márcio dos Anjos, Vice-Presidente da CDL de Patrocínio; 

~-----------~------------~ 
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Adão Adilson Bombassaro, Presidente da CDL de Ponte Nova; e José 
Raimundo Coelho Furtado, 1 o Vice-Presidente da GOL de Divinópolis, 
solicitando informações sobre o projeto de lei do Deputado Chico Rafael que 
propõe alteração do Micro Geraes. (- Anexem-se ao Projeto de Lei no 
1.512/2001.) 

Do Sr. Márcio Quintão Moreno, Chefe de Gabinete do Reitor da UFMG, 
informando que o Prol. Edison José Corrêa foi designado para representar o 
referido Reitor na audiência pública destinada a discutir a construção do 
primeiro planetário de Minas Gerais. (-À Comissão de Turismo.) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação informando a liberação de 
recursos destinados a programas do FNDE. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Paulo Fernando Alvarenga Diniz, Presidente da Cooperativa 
Agropecuária de Curvelo, encaminhando à CPI do Preço do Leite as 
informações por ela solicitadas. (-À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Anderson Guimarães, Presidente da Federação Mineira de Luta de 
Braço, solicitando seja encaminhado com urgência o Projeto de Lei no 
1.748/2001 ao Governador do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1.748/2001.) 

Do Sr. Fabio Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, apresentando uma série de solicitações. 

Do Sr. Paulo Cabral de Araújo, Presidente da Associados, informando o 
recebimento das notas taquigráficas da reunião do dia 11/9/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Sra. Fabiana Cerione, Presidente do Centro de Apoio Social e 
Desenvolvimento Urbano e Rural, colocando a entidade à disposição para 
marcar uma reunião com o fim de tratar de assuntos relacionados ao 
Município de Monte Verde. (-À Comissão do Turismo.) 

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 À CONSTITUIÇÃO No 74 

Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica acrescentado o seguinte § 5° ao art. 62 da Constituição do 

Estado: 
"Art. 62- .................................................... .. 
§ 5° - O não-encaminhamento à Assembléia Legislativa dos nomes dos 
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titulares designados para o provimento dos cargos a que se refere a alínea 
"d" do inciso XXIII no prazo máximo de 60 dias contados da designação 
ensejará a sustação de seus atos, conforme o disposto no inciso XXX.". 

Art. - 2°- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
CPI da Saúde (Hely Tarqüínio - Edson Rezende - Marcelo Gonçalves 

Doutor Viana - Marco Régis - Adelmo Carneiro Leão) - Sebastião Navarro 
Vieira - Agostinho Silveira - Elbe Brandão - Miguel Martini - Bilac Pinto - João 
Leite - Maria Olívia - Kemil Kumaira - Sargento Rodrigues - João Batista de 
Oliveira - Amilcar Martins - Fábio Avelar - Ambrósio Pinto - Márcio Cunha -
Agostinho Patrús - Durval Ângelo - João Pinto Ribeiro - Carlos Pimenta -
Elaine Matozinhos- Chico Rafael - Olinto Godinho - Dalmo Ribeiro Silva. 

Justificação: O atual Superintendente-Geral da FUNED, Sr. Tarcísio 
Campos Ribeiro, por meio de designação do Governador do Estado, vem 
ocupando o cargo, expedindo atos, assumindo obrigações e respondendo 
pela entidade, sem que o seu nome tenha sido aprovado por esta Casa, por 
voto secreto e após argüição pública, conforme o estabelecido na alínea "d" 
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual. 

Esse dispositivo, no entanto, estabelece a obrigatoriedade da aprovação 
dos titulares dos cargos, sem, contudo, estabelecer prazo para o 
encaminhamento à Assembléia do nome a ser aprovado e sanção para o 
Chefe do Poder Executivo, pelo não-cumprimento da norma constitucional. 

Para tanto, esta CPI solicita a colaboração e o apoio dos pares desta Casa 
à aprovação do projeto. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.850/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Serra do Salitre, 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 Serra do Salitre, 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, 30 de outubro de 2001. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra do 

Salitre é uma sociedade beneficente cujas ações têm por finalidade promover 
medidas de âmbito municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem-
estar dos excepcionais, além de coordenar e executar, na sua área de 
jurisdição, os objetivos, os programas e a política da Federação das APAEs 
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do Estado. 

O trabalho que vem realizando desde 1997, quando entrou em 
funcionamento, a credencie ao título de entidade 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 1.851/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial de Saúde de Lavras -

Fundação Paulo Celani. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Assistencial de 

Saúde de Lavras - Fundação Paulo Celani, 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, de de 2001. 
Márcio Cunha 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.852/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de 

Coromandel, com sede no Município de Coromandel. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança de Coromandel, com sede no Município de Coromandel. 
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. 
Antônio Andrade 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança de Coromandel é uma 

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos; não remunera os 
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a 
seus dirigentes. Fundada em 14/5/99, encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo sua finalidade principal, qual 
seja a colaboração nas atividades de manutenção e prevenção da ordem 
pública a cargo da Polícia Civil e Militar do Estado, visando a maior eficiência, 
presteza e controle de todas as ações na defesa da comunidade. 

Sua finalidade primeira é a segurança, o que denota a importância da 
instituição, notadamente hoje, pois a insegurança dos grandes centros já 
assombra as comunidades do interior. Em razão disso, contamos com o 
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apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto. 

- 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° 1.853/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel ao Município de 

Limeira do Oeste. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de Limeira 

do Oeste o imóvel constituído por uma propriedade urbana, com a área de 
960m2 (novecentos e sessenta metros quadrados), constante do lote 1 da 
quadra 11-A, situado naquela cidade, registrado no livro no 2, matrícula no 
8.516, no Serviço Registra! de Imóveis de lturama. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se a 
abrigar o pronto-socorro do Município de Limeira do Oeste. 

Art. 2° - O Município de Limeira do Oeste se compromete a realizar a obra 
descrita no parágrafo único do art. 1 o no prazo de 3 (três) anos; tal não 
ocorrendo, o imóvel será revertido ao Poder Executivo. 

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. 
Geraldo Rezende 
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei comporta, com 

tranqüilidade, a construção de um bem aparelhado pronto-socorro. 
Quando Limeira do Oeste era distrito de lturama, ali foi construído um posto 

de saúde que atendeu, satisfatoriamente, ao longo de alguns anos, à 
população. 

E evidente que, com o passar do tempo, o número de habitantes de Limeira 
do Oeste cresceu, e houve demanda por assistência médica de qualidade, 
culminando na assinatura de um convênio, em dezembro de 1993, entre o 
Executivo Municipal e o Ministério da Saúde. No entanto, para o efetivo 
cumprimento desse convênio, o município deve arcar com 80% dos custos 
totais do projeto, ficando a cargo do Ministério da Saúde os 20% restantes. 

Em se efetivando a pleiteada doação, a Prefeitura Municipal de Limeira do 
Oeste poderá dar início às tão sonhadas obras de construção do pronto-
socorro, proporcionando a toda a população a digna condição de vida que 
merece. 

Em face do exposto, peço aos ilustres pares a aprovação deste projeto de 
lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
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Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Poesia, a ser comemorado 
anualmente, na data de 31 de outubro. 

Parágrafo único - As comemorações alusivas à data compreendem a 
realização de seminários, debates, concursos, campanhas e outras 
atividades que visem a estimular a participação da população em geral no 
incentivo ao estudo, à difusão, à criação e ao desenvolvimento da literatura. 

Art. 2° - Fica instituído o concurso anual literário Carlos Drummond de 
Andrade, em poesia, destinado ao público em geral com término previsto na 
data indicada pelo art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - O regulamento do concurso de que trata o "caput" deste 
artigo será baixado por ato do Secretário de Estado da Cultura. 

Art. 3° - Para a realização dos eventos mencionados nesta lei, o Poder 
Executivo poderá celebrar acordos com os municípios e as entidades 
organizadas da sociedade civil interessados em participar das 
comemorações. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2001. 
Rogério Correia 
Justificação: O projeto de lei que ora apresento encontra amplo respaldo 

nas Constituições Federal e Estadual, nas leis orgânicas dos municípios, em 
leis ordinárias e complementares, em decretos etc. 

Tamanho consenso talvez tenha produzido certa paralisia. Afinal, no ano de 
2002 será comemorado o centenário de Carlos Drummond de Andrade, e os 
poderes públicos são chamados a agir. 

Sob o peso e a responsabilidade de tão significativo momento é que 
proponho a instituição do Dia Estadual da Poesia, 31 de outubro, que 
pretendemos seja o ponto culminante de toda uma mobilização cultural a ser 
estimulada em Minas Gerais. Nesse dia, na cidade de ltabira, em 1902, 
nasceu "o maior poeta mineiro do mundo". 

Três são os objetivos de nossa proposição: definir um compromisso 
permanente do povo mineiro com a difusão da obra de Carlos Drummond de 
Andrade; incentivar a criação poética, a declamação, o ensino, a edição, 
enfim, a difusão em massa, mas não massificante, da poesia; impulsionar a 
criação artística e cultural, como um todo, tendo a poesia como um dos seus 
eixos estruturantes e como seu meio preferencial a escola pública. 

E tais proposições surgiram de um breve folhear de alguns escritos de 
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Drummond. A história, a economia, a política, a sociologia e outras frentes 
de conhecimento da humanidade no século XX podem ser encontradas em 
seus versos. Impressiona-nos, a cada releitura, a tenacidade desses escritos: 

Nosso tempo 
Este é tempo de partido,/tempo de homens partidos./Em vão percorremos 

volumes,/viajamos e nos colorimos./A hora pressentida esmigalha-se em pó 
na rua./Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos./As leis não bastam. Os 
lírios não nascem da lei./Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. 

( ... ) 
Calo-me, espero, decifro./As coisas talvez melhorem./São tão fortes as 

coisas!/Mas eu não sou as coisas e me revolto. 
( ... ) 
Símbolos obscuros se multiplicam./Guerra, verdade, flores?/Dos 

laboratórios platônicos mobilizados/vem um sopro que cresta as faces/e 
dissipa, na praia, as palavras. 

( ... ) 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
REQUERIMENTOS 

W 2.732/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Segurança Pública com vistas a se abrir uma banca 
examinadora permanente do DETRAN-MG no Município de São Gonçalo de 
Sapucaí. 

W 2.733/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
pavimentação do trecho que liga os Município de São João Nepomuceno e 
Rio Novo. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

W 2. 734/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas a que seja assegurado aos 
servidores do magistério ocupantes dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de 
escola estadual o direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho 
(mulher) e 30 anos (homem). 

No 2.735/2001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Cônego Manoel Quitério 
pelos seus honrosos trabalhos de dedicação à Igreja Católica. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

No 2.736/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
enviado ofício ao Secretário da Fazenda com vistas a que envie a essa 
Comissão a relação dos pagamentos efetuados ao Estado na última anistia 
fiscal, bem como os valores recebidos. (-À Mesa da Assembléia.) 

W 2.73712001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
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anais da casa voto de congratulações com a Rede Globo Minas pela 
estréia do programa "Terra de Minas". (-À Comissão de Transporte.) 

W 2.738/2001, da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que envie cópia do (s) contrato 
(s) firmado (s) com a empresa S. A. Estado de Minas ou com a que 
intermediou a cessão contratual, juntamente com o aditivo de repactuação da 
dívida. 

N° 2.739/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja enviado ofício 
aos Secretários de Administração e da Educação e ao Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado pedindo que informem os nomes dos servidores 
aposentados ou com aposentadoria requerida que estão sendo ou serão 
atingidos pelas medidas que determinam seu retorno ao trabalho. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial 
do Esporte e dos Deputados João Batista de Oliveira, Sargento Rodrigues, 
Paulo Piau, João Paulo, Gil Pereira e outros, Doutor Viana (2) e Dinis 
Pinheiro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Turismo, de Saúde, de Política Agropecuária, de Fiscalização Financeira, de 
Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Wanderley Ávila, Bilac 
Pinto e Alencar da Silveira Júnior. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para homenagear a 
Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George• - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e 

amigo telespectador que, de casa, nos vê, ocupo esta tribuna com muita 
honra para registrar os 484 anos da reforma protestante, ato que foi iniciado 
pelo grande evangelista Martinho Lutero, em 31/10/1517. Esse dia ficou 
marcado na história de todo protestantismo e de todo povo cristão. 

O Dia da Reforma Protestante constitui uma oportunidade para reverenciar 
um movimento que, iniciado no século XVI, chegou até o início do século XXI, 
com a mesma força e entusiasmo transformador daquela época. É também 
uma oportunidade para refletir sobre a grande contribuição espiritual, 
intelectual e social feita à sociedade brasileira pelos milhões de brasileiros e 
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brasileiras que fazem parte da comunidade evangélica nacional. É tempo, 
também, de convocar a sociedade brasileira, especialmente seus líderes, a 
abandonar um cristianismo nominal e sincretista, vazio de conteúdo ético, 
para uma prática cristã realmente embasada na Bíblia. 

Senhoras e senhores, o protestantismo não é uma religião criada por 
Lutero. O movimento protestante foi, na verdade, um retorno ao cristianismo 
bíblico, conforme apresentado nos Evangelhos. Não tinha Lutero, com suas 
95 teses, a intenção de criar divisão ou cisma na Igreja. Sua intenção era que 
os líderes eclesiásticos voltassem à prática do cristianismo bíblico. 

O movimento protestante, iniciado por Lutero em 31/10/1517, surgiu como 
um raio de sol e esperança, anunciando o fim de uma noite de densas trevas. 

Após 484 anos de seu início, permanece acesa ainda hoje a chama do 
ideal que o motivou. Foi o amanhecer da liberdade religiosa e o respeito à fé 
do semelhante, por sinal uma das mais celebradas conquistas do homem 
moderno, no campo das liberdades individuais. 

Essa chama aqueceu toda uma geração, transformando uma sociedade 
subjugada em uma sociedade independente e livre; uma sociedade 
manipulada e mantida na ignorância em uma sociedade informada e culta. 
Pessoas sem nenhuma expectativa, massacradas pelo absolutismo, 
começaram a vislumbrar, com esperança, um futuro melhor. 

A principal descoberta de Lutero e que mudou sua vida, a Europa e o 
mundo foi que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo 
Jesus. É um dom gratuito de Deus dado a todos quantos crêem no Seu filho 
unigênito. 

Quero destacar, especialmente, as conquistas realizadas por esse 
crescente número de cristãos, em diversas nações, ao longo desses 484 
anos. 

Diversas pesquisas revelam a ascendência das nações de maioria ou 
tradição protestante: 

- o Índice de Desenvolvimento Humano é baseado nos critérios de 
longevidade, educação e nível de vida. Segundo a ONU, esses são os dez 
países de maior nível no mundo, pela ordem: Canadá, Noruega, Estados 
Unidos, Japão, Bélgica, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Islândia e 
Grã-Bretanha. Das dez nações, nove são de formação evangélica. O Brasil 
ocupa a 79• posição. 

Renda "per capita" - dos nove países com maior renda "per capita" no 
mundo, oito são de maioria evangélica. 

A corrupção no mundo - uma universidade alemã vem fazendo pesquisas 
sobre as nações mais honestas ou corruptas em 1999. Os dez países 
considerados mais honestos foram: Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova 
Zelândia, Islândia, Canadá, Cingapura, Holanda, Noruega e Suíça. Apenas 
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Cingapura não é país de maioria evangélica. 

Está comprovado que as nações de tradição evangélica são consideradas 
as mais honestas e mais ricas do planeta, além de serem as que melhor 
distribuem sua renda. São países que erradicaram a pobreza, o 
analfabetismo e oferecem o mais alto nível de vida aos seus habitantes. 

Nós, políticos evangélicos, somos, não poucas vezes, duramente criticados 
pela fé que ousamos proferir publicamente. Mas quero trazer aqui exemplos 
de nações que se reergueram graças à influência de políticos comprometidos 
com a fé cristã. 

É o exemplo de Genebra, Suíça. Em 1541, quando João Calvino, 
reformador protestante, assumiu o governo da cidade, imperava a desordem, 
a miséria e a injustiça. Calvino reorganizou a Igreja, publicou lei expressando 
a moral bíblica e estabeleceu um sistema educacional de qualidade, 
adotando a Bíblia como livro texto. Ainda hoje, 484 anos depois, Genebra 
ainda é cidade modelo, e a Suíça está entre os países com maior renda "per 
capita" do mundo. 

Estados Unidos - Em meados do século XIX, os Estados Unidos foram 
arrasados por uma guerra civil, em que quase um milhão de americanos 
foram mortos. Com a economia destruída, tornou-se a nação mais endividada 
da terra, e os analistas da época previam que o país estava destinado a ser 
uma das nações mais pobres do planeta. Em meio ao caos, o então 
Presidente Abraão Lincoln, em um dia nacional de jejum e oração, convocou 
o povo americano a se voltar para Deus. Os Estados Unidos se tornaram a 
maior potência do mundo, experimentando grandes avivamentos nesses 
últimos 150 anos. É também responsável por 50% de todos os missionários e 
por 90% de todos os recursos com a manutenção da obra de evangelização 
do mundo. 

Como está escrito no Salmo 33, versículo 12, "Feliz a Nação cujo Deus é o 
Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança". Com essas palavras da 
Sagrada Escritura, encerro meu pronunciamento, mas ainda quero deixar 
uma frase célebre de Martinho Lutero, quando disse: "Nem no céu nem na 
terra resta à alma outra coisa a não ser viver e ser justa, livre e cristã 
segundo o Sagrado Evangelho, a Palavra de Deus pregada por Cristo, como 
Ele mesmo diz em João 11 :25: 'Eu sou a vida e a ressurreição; quem crê em 
mim viverá eternamente"'. 

Foram palavras de Martinho Lutero, um dos grandes responsáveis pela 
reforma protestante, que deu nova visibilidade ao sentimento de fé do mundo. 
Portanto, venho a esta tribuna parabenizar toda a comunidade evangélica do 
Brasil e do mundo que hoje comemora este dia importante para todos nós, 
pertencentes à família evangélica. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
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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. 

DECISÁO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, tendo em vista o § 2° do art. 173 do Regimento Interno e 

considerando 
que o relatório final da CPI da Saúde, publicado em 20/9/2001, apresenta, 

nas suas conclusões, proposta de emenda à Constituição limitando e 
regulamentando o provimento dos cargos a que se refere a alínea "a" do 
inciso XXIII do art. 62 da Carta Estadual - Presidentes de entidades de 
administração pública indireta e dirigentes do sistema financeiro estadual; 

que a proposição foi recebida como proposta de Emenda à Constituição no 
74/2001; 

que a Proposta de Emenda à Constituição no 70/2001, publicada no dia 5 
de outubro, tendo como primeiro signatário o Deputado Antônio Carlos 
Andrada, versa sobre a mesma matéria, de forma semelhante; 

decide anexar a Proposta de Emenda à Constituição no 70/2001 à Proposta 
de Emenda à Constituição no 74/2001, da CPI da Saúde, por entender que o 
princípio da anterioridade, consagrado no dispositivo regimental que norteia 
esta decisão, foi atendido quando da publicação do Relatório Final da CPI da 
Saúde. 

Mesa da Assembléia, 30 de outubro de 2001. 
Alberto Pinto Coelho, 1 o Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que foi despachada em 25/10/2001, 

quinta-feira, comunicação do Deputado Antônio Andrade, indicando o 
Deputado Carlos Pimenta para Vice-Líder do Governo. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 28/11/2001, conforme requerimento do Deputado Djalma Diniz e 
outros, deferido em Plenário (homenagem à Igreja Assembléia de Deus pelo 
seu nonagésimo aniversário de fundação). 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
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lvair Nogueira, Líder do BPDP - Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB 

- Pastor George, Líder do PL - Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Sebastião 
Costa, Líder do PFL - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Elaine 
Matozinhos, Líder do PSB - Ermano Batista, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
Alberto Pinto Coelho, 1 o Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 63• 
Reunião Ordinária, do Requerimento no 2.690/2001, de sua autoria; de 
Direitos Humanos - aprovação, 90• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nos 2.686/2001, do Deputado Bené Guedes, e 2.712/2001, do Deputado 
Márcio Cunha; de Educação - aprovação, na 70• Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 2.703/2001, do Deputado Eduardo Brandão; de 
Fiscalização Financeira - aprovação, na 65• Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 2.714/2001, do Deputado Di mas Rodrigues; de Política 
Agropecuária - aprovação, na 75• Reunião Ordinária, do Rquerimento no 
2.715/2001, do Deputado Di mas Rodrigues; e de Saúde - aprovação, ?o• 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.700/2001, do Deputado Marcelo 
Gonçalves; 1.721/2001, do Deputado Fábio A velar; e 1.724/2001, do 
Deputado Ambrósio Pinto, e dos Requerimentos nos 2.660/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e 2.689/2001, do Deputado Gil Pereira (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a 

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 1.454/2001. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei no 1.434/2001. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a inclusão em ordem 
do dia da Proposta de Emenda à Constituição no 59/2000. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial com a finalidade de homenagear o Dr. Djalma 
Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, concedendo-lhe, na ocasião, o 
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título de cidadão honorário de Minas Gerais. 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 Paulo Piau, solicitando seja destinada a 1 • 
parte de uma reunião ordinária à comemoração do Dia Nacional da 
Consciência Negra. A Presidência defere o requerimento de conformidade 
com o inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará 
a data. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 

requerimentos da Comissão Especial do Esporte, em que solicita a 
prorrogação do seu prazo de funcionamento por rnais 30 dias; e dos 
Deputados João Paulo, solicitando que o Projeto de Lei no 1. 720/2001 seja 
distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor; Sargento Rodrigues, em 
que solicita a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63/2001; e João Batista de Oliveira, solicitando que o Projeto 
de Lei no 498/99 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão de Política 
Agropecuária (Cumpra-se.). 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, telespectador da TV Assembléia, a Assembléia 
Legislativa vive momentos de decisões fundamentais para a sociedade 
rnineira. Diversas questões financeiras e orçamentárias tramitam pela Casa, 
sendo objeto das mais variadas análises e considerações. 

O PSDB deseja, pela sua bancada, através da sua Liderança, posicionar-
se quanto a tais matérias. E, para isso, didaticamente, subdivide o tema em 
três tópicos. 

Primeiro, enfocaremos o orçamento em exercício, que expirará em 31 de 
dezembro próximo. O Governo do Estado anuncia "déficit" de 
R$1.200.000.000,00. Esse resultado negativo é fruto de receitas virtuais que 
se inseriram na peça orçamentária quando da sua elaboração, relativas à 
previsão de arrecadação de créditos junto à União, como aquelas a serem 
feitas pelo INSS ao Estado e as estimadas por serviços realizados em 
rodovias federais. São receitas virtuais porque não são reconhecidas ou não 
têm prazo para existir. Irresponsavelmente, o Estado anunciou 
R$1.056.000.000,00 de receitas que sabia, de antemão, seriam inexistentes. 
E, pior, programou despesas para elas, gerando expectativas infundadas. 

A desorganização administrativa e orçamentária e o descompromisso 
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financeiro chegaram a tal ponto que o Governo do Estado deixou de 
cumprir várias exigências da LDO, como o envio ao Poder Legislativo do 
relatório sobre as obras em andamento, bem como do demonstrativo de 
despesas de caráter continuado. A ausência de obras não poderá ser usada 
como desculpa para tamanha ilegalidade, porque, embora raras, existem, 
sobretudo as de pequena monta, com objetivos eleitoreiros e de repercussão 
local, no entanto, sem maiores interesses para a macropolítica do Estado. 
Aliás, as macropolíticas são a grande ausência deste Governo. Tamanhos 
desacertos obrigam o Governo do Estado a dirigir-se à Assembléia do Estado 
para, por meio do Projeto de Lei no 1.279/2000, propor a anistia sobre os 
créditos tributários e, por meio do Projeto de Lei no 1.779/2001, solicitar a 
ampliação do percentual para a suplementação orçamentária em 6%. 

Entramos, agora, no segundo tópico das nossas considerações. A anistia, 
gue deveria ser algo extraordinário neste Governo, virou expediente comum. 
E a terceira anistia em três anos. O Governo depende tanto desse 
expediente, com receita estimada em R$280.000.000,00, como dependeu 
nos anos anteriores, que deveria constar já do Orçamento a ser votado para 
2002. 

A sociedade, em um primeiro momento, é contrária à anistia fiscal, 
secundada pelos órgãos formadores de opinião. Falamos de um assunto 
delicado, que cumpre tratar de maneira séria e sem ambigüidade. Em outras 
palavras, se a anistia fiscal for a saída, procuremos moralizá-la, canalizando 
seus efeitos para os bons pagadores e para o desenvolvimento 
socioeconômico. De acordo com esse espírito, nós e nossos colegas, 
Deputados Amilcar Martins e Ermano Batista, apresentamos emendas ao 
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 1.279/2000. 

A emenda de autoria do Deputado Amilcar Martins restringe o benefício 
àqueles contribuintes que, nos últimos três anos, não tenham usufruído 
qualquer anistia fiscal. Será medida salutar, impedindo que devedores 
renitentes, mais uma vez, sejam premiados e impedindo que se consolide, na 
comunidade dos contribuintes, aquela velha e oportunista teoria: por que 
pagar agora se, mais adiante, podemos fazê-lo com maior vantagem? 

Já a emenda do Deputado Ermano Batista exclui do benefício aquelas 
empresas e empreendimentos que tenham vinculo de propriedade com 
agentes públicos e parentes destes até o segundo grau, com exceção das 
cooperativas. Mais uma vez, reiteramos, nota-se aí a preocupação de 
moralizar, que inspira a Bancada do PSDB. No atual Governo, tornou-se 
praxe a adoção da anistia fiscal em fim de ano. Não se observa nos agentes 
públicos, encarregados do setor, a preocupação de fazer provisões ao longo 
do ano para atender a compromissos de fim de exercício, notadamente a 
folha do 13° salário. Nesse caso, até parece que há planejamento neste 
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Governo sem planejamento. Planeja-se a anistia antecipadamente, e 
alguns detentores da informação privilegiada podem dela usufruir, 
diretamente ou por meio de familiares que controlam empresas. Não estamos 
dizendo que isso ocorra, mas lembramos que valer-se de informação 
privilegiada com prejuízo para o Tesouro Público é crime. 

Finalmente, as emendas que apresentamos visam a assegurar que os 
recursos oriundos da anistia sejam efetivamente utilizados para pagamento 
do 13° salário do funcionalismo. Nesse sistema, em que o caixa único do 
Estado se transformou em negra caverna onde deságuam as receitas, mas 
onde falta critério no pagamento das despesas, acreditamos que a relevância 
de nossa emenda fala por si. A outra visa a premiar as empresas que, a 
despeito das sucessivas anistias, pagam em dia suas obrigações tributárias. 
Premiar, a título de incentivo. 

A grande verdade é que a política da administração Itamar Franco tem sido 
sempre tributária, e nunca produtiva. Num governo sem realizações, 
abundam os casuísmos tributários, como o é - em última análise e sem o 
propósito de ofender- o Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 1.279/2000. A 
arrecadação, no entanto, não se deveria apoiar em expedientes, mas em 
investimentos que estimulassem a produção tributável. É um raciocínio linear 
que se confirma quando damos uma olhada na dívida ativa do Estado. 

Quando o Governador Itamar Franco tomou posse em 1999, a dívida ativa 
era de R$5. 700.000.000,00. Já no final do ano passado, a dívida era de 
R$8.500.000.000,00. Houve, portanto, um salto da ordem de 50% apenas em 
dois anos! Poderiam argumentar que a dívida aumentou porque aumentaram 
os investimentos em setores básicos, como a educação e a saúde. Tal não é 
verdade, infelizmente. Em dezembro de 1998, por exemplo, o Governo 
Eduardo Azeredo registrava investimentos na educação equivalentes a 
50,13% das receitas livres. Já o Governo Itamar Franco registrou, ao final do 
ano 2000, investimentos apenas de 37,52% na área, com um decréscimo de 
34°/o! 

Para comprovar que a administração Itamar Franco não tem uma política 
de desenvolvimento, basta analisar a atuação do BDMG, atualmente objeto 
de estudos feitos por Comissão Especial nesta Casa. Esse órgão, que 
deveria ser de fomento às atividades produtivas, transformou-se em rigoroso 
cobrador das empresas que deveria beneficiar, executando-as judicialmente 
e forçando-as a sair do mercado. É, com toda a certeza e sem ironia, o único 
Banco de Desenvolvimento do País que desenvolve a recessão econõmica. 

O pedido de aumento em 6% do percentual para a suplementação do 
orçamento em exercício traz consigo mistérios e indagações. Obviamente 
provoca tais posicionamentos nos que estão acostumados às práticas 
comuns, e não às pirotecnias tão comuns ao Governo Itamar Franco. É 
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curioso, e custamos a entender, como uma administração que conduz o 
Estado por dez meses, tendo autorização de 2% para suplementar o 
orçamento, precisará, agora, de mais 6%, para serem utilizados em 60 dias 
apenas: novembro a dezembro. 

Vamos aos números: em meses utilizou-se 2% em suplementação, valor 
estimado em R$350.000.000,00. De agora a dezembro, pretende o Governo 
do Estado suplementar R$1.050.000.000,00. Que Governo é esse? Que 
orçamento é esse? 

A posição da Bancada do PSDB é de que as suplementações somente 
deverão ser autorizadas para setores específicos, com as devidas 
justificativas, e não genericamente, como pretendem as autoridades 
financeiras do Estado. 

O Governo precisa inserir-se no contexto da responsabilidade fiscal. 
Responsabilidade não como conceito de lei apenas, mas como sinônimo de 
responsabilidade mesmo. Responsabilidade administrativa, responsabilidade 
governamental e responsabilidade financeira. Responsabilidade, 
simplesmente. 

O terceiro e último ponto que julgamos ser fundamental trazer a público 
desta tribuna são as considerações ao projeto orçamentário para o ano 2002. 
De acordo com estudos da nossa assessoria partidária e da Comissão de 
Fiscalização Financeira da Casa, relacionamos falhas graves: 

1 - O Estado não cumprirá o determinado na Lei de Responsabilidade 
Fiscal com relação ao comprometimento da receita corrente líquida com a 
despesa com pessoal. A proposta orçamentária para 2002 indica um excesso 
de gasto de 13,32% no seu limite, que é de 49%, o que corresponde a 
R$1.600.000.000,00. 

2- O Estado não cumprirá o disposto na Lei na 9.717, de 1998, que limita 
em 12% o comprometimento da Receita Corrente Líquida com pagamento de 
inativos e que entra em vigor a partir de 1°/1/2002. Esse percentual hoje é de 
26%, devendo encerrar o exercício com 27%. O índice apresentado na 
proposta é em torno de 26,5%. 

3 - A receita orçamentária foi estimada em R$19.500.000.000,00, sendo 
R$15.800.000.000,00 de receitas correntes e R$3, 7 bilhões em Receitas de 
Capital. 

Receitas correntes: 
As receitas correntes apresentam um aumento de 9,25% em relação ao 

valor do orçamento de 2001, destacando-se: 
Tributária: o valor previsto para 2002 é de 19,91%, maior que o orçado em 

2001. 
Receita patrimonial: o valor previsto para 2002 traz uma redução de 

12,53% em relação ao orçado para 2001. 
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5,23% sobre o orçado para 2001. 
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Outras receitas correntes: em valores globais, a previsão para 2002 é de 
1 ,07% maior que o orçado em 2001. 

Receitas de capital: 
As receitas de capital apresentam um aumento de 21 ,68% sobre o orçado 

para 2001. 
Operações de crédito: na proposta de 2002, verifica-se uma redução em 

relação a 2001, de cerca de 1 ,04%. 
Alienação de bens: apresenta uma substancial redução, cerca de 89,07% 

em relação ao orçado para 2001. 
Transferência de capital: os convênios mais representativos, em termos de 

valor, são os firmados com o DER e o DNER, para a segunda etapa da 
duplicação da BR-381, que atingem R$161.800.000,00, e entre o DER e o 
DNER, de R$171.900.000,00, para recuperação de rodovias. 

Outras receitas de capital: na proposta orçamentária para 2002, há 
previsão de recursos que representam um acréscimo de 148, 19% sobre o 
orçamento de 2001 . 

Com relação às receitas, temos algumas observações: 
1 - Na classificação "Restituição de Parcela dos Créditos com a União", no 

valor de R$2.638.142.813,00, verifica-se que deveria ser classificada como 
receitas correntes, pois o conceito de "Indenizações e Restituições" 
determina que serão classificados, nesse grupo de receita, os recursos 
recebidos como ressarcimento, devoluções, reembolsos ou retorno de 
pagamentos indevidos. 

Tal procedimento leva a alterações tecnicamente incorretas quanto ao 
projeto de lei do orçamento e altera os demonstrativos previstos na 
Constituição e na LDO, como o de pessoal X receita corrente líquida e de 
recursos para a FAPEMIG e dos decorrentes da LRF, cujos limites são 
estabelecidos com base na RCL. 

2 - Observa-se, ainda, que, em 2001, do valor previsto como "Restituição 
de Parcela dos Créditos com a União", R$1.056.394.115,00, não houve 
qualquer arrecadação, conforme balancete de agosto, da SEF. Agora quer o 
Governo que acreditemos que, ao invés da previsão de R$1.000.000.000,00, 
de cujo valor nada foi arrecadado, o Governo vai arrecadar mais de 
R$2.500.000.000,00 em 2002. 

5 - A despesa orçamentária está orçada em R$19.500.000.000,00, dos 
quais R$15.300.000.000,00 são de despesas correntes (78,47%), 
R$2.400.000.000,00, de despesa de capital (12,32%), e R$1.600.000.000,00, 
para o serviço da dívida. 

Despesas correntes: 
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A previsão de despesas para 2002 traz um crescimento de 11 ,82% sobre 

o valor orçado em 2001. 
Pessoal e encargos: verifica-se um aumento de 7,65% sobre o orçado para 

2001. Observa-se que a despesa de pessoal e encargos, demonstrados na 
proposta de 2002, atingiu 73,49% da receita corrente líquida, ultrapassando, 
assim, o limite estabelecido, que é de 60%. 

Outros custeios: observa-se um acréscimo de 28,03% sobre o montante 
orçado em 2001. 

Despesas de capital: as despesas de capital previstas para 2002 
apresentam um acréscimo de 11,75% sobre o valor constante do orçamento 
para 2001. É importante destacar que 32,2% das obras previstas para 2002, 
valor estimado em R$713.000.000,00, estão classificados como 
multirregionais, sem classificar as regiões e os municípios. Puro "chutõmetro" 
eleitoral. 

Serviço da dívida: considerando-se as despesas com amortização, juros e 
encargos da dívida pública, observa-se um aumento de 4,63% em relação ao 
orçamento de 2001. Tem-se que a dívida central do Estado está prevista em 
R$1.677.000.000,00, dos quais 87,8% são destinados ao pagamento da 
dívida externa, sendo que os juros e encargos contratuais representam 72% 
do total. 

Inicialmente, poder-se-ia dizer que as receitas de capital seriam suficientes 
para atender a todas as despesas de capital, inclusive as amortizações da 
dívida, gerando ainda superávit suficiente para equilibrar o orçamento. 

Uma vez que a efetivação dessa receita independa exclusivamente da 
vontade ou do esforço do Governo Estadual para sua concretização, o 
equilíbrio das contas públicas para o próximo exercício fiscal fica 
extremamente dependente da concretização dessa transferência. A não-
efetivação representa a inversão da situação de superávit para um déficit de 
capital de R$1.795.000.000,00. 

Finalmente, conforme se pode observar do orçamento em análise, a 
situação de equilíbrio orçamentário, se excluídas as indenizações federais, 
transforma-se em um alto déficit primário de R$1.594.000.000,00 e um déficit 
fiscal de R$2.657.000.000,00. 

Assim, a busca do equilíbrio orçamentário passa necessariamente por um 
intenso processo de recuperação de receita fiscal e de redução de despesas 
que não comprometam o funcionamento mínimo necessário dos serviços 
públicos, observando-se, ainda, a política governamental de preservar o 
emprego do funcionalismo estadual. 

Sr. Presidente, prezados colegas, ilustre assistência, telespectador da TV 
Assembléia, podemos concluir que os três anos do Governo Itamar Franco 
nos levarão ao quarto e pior ano de sua gestão. Está claro que a intensa 
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movimentação política do Governador não trouxe benefícios 
administrativos ao Estado nem à sociedade mineira. A ação política tem sido 
inversamente proporcional à ação administrativa. Quanto mais se articula 
politicamente perante a mídia, mais desorganizam-se as finanças do Estado. 

Podemos até concluir que a projeção política tentada pelo Governador 
custou o isolamento político e administrativo de Minas, com reflexos 
negativos para nosso desenvolvimento. A peça orçamentária, apesar de 
todas as plásticas e maquiagens tentadas, não consegue esconder o precoce 
envelhecimento das práticas adotadas, superadas não por conceitos 
abstratos, mas pela dura realidade dos números e da inércia governamental, 
que salta aos olhos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Edson Rezende. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. 
Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público, 
telespectadores da TV Assembléia, pela terceira vez, usamos esta tribuna 
para denunciar a forma como os nossos assessores foram tratados pelo 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Minas, de Morro Velho, no 
último domingo, sendo barrados, proibidos de entrar numa assembléia dos 
trabalhadores. 

Desde o primeiro momento, a Comissão de Direitos Humanos se colocou 
ao lado dos trabalhadores. Naquele momento, quando os assessores 
estavam na porta da assembléia, nada mais tinham que fazer lá, a não ser 
dar todo o apoio aos trabalhadores na sua luta de indenização pelas doenças 
que aquela mineradora tem provocado neles. A Comissão de Direitos 
Humanos foi chamada pelos próprios trabalhadores para realizar audiência 
pública nesta Assembléia. O auditório ficou superlotado de trabalhadores que 
clamavam por justiça na questão das indenizações. Não fomos nós quem 
provocamos a reunião com os trabalhadores da Mineradora Morro Velho. 
Foram os próprios trabalhadores que, sentindo-se injustiçados, nos 
chamaram para fazermos uma audiência pública para apresentar propostas 
para a solução dos seus problemas. Da mesma forma, a Comissão foi 
chamada para a realização de outra audiência pública, não mais nesta 
Assembléia, mas na própria cidade de Nova Lima. Lá comparecemos 
respondendo ao chamamento dos trabalhadores daquela mineradora. Fomos 
pelo clamor dos pacientes que, sofrendo de silicose, passam por problemas 
sérios de insuficiência respiratória, de infecções pulmonares e de graves 
problemas cardíacos. Lá compareceram mais de 600 trabalhadores da 
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Mineradora Morro Velho, que também foi convidada a participar da 
audiência e não compareceu. Lá estavam também os representantes do 
sindicato da Mineradora, assim como ex-representantes e um ex-Presidente 
do sindicato. Estavam lá todos os representantes e as lideranças daquela 
cidade, junto com todos os trabalhadores. Foi uma audiência livre, e todos 
tiveram acesso, diferentemente da reunião do sindicato dos trabalhadores 
dessa mineradora, que não permitiu a entrada dos assessores da Comissão 
de Direitos Humanos. O questionamento dos trabalhadores da mineradora é 
principalmente com relação à questão da indenização, que varia de 
R$3.000,00 a R$14.000,00. 

Se levarmos em conta o passado de 167 anos de existência daquela 
mineradora, podemos multiplicar por esses anos a quantidade de 
trabalhadores que, tendo silicose, irreversível, crônica e progressiva, 
morreram por causa da doença. Depois de nove anos de luta, em 1999, foi 
assinado um acordo entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa. Os 
próprios trabalhadores o questionaram na audiência pública, na Comissão de 
Direitos Humanos, nesta Casa, e também na audiência pública, em Nova 
Lima. Perguntamos de que lado está esse sindicato dos trabalhadores da 
Mineradora Velho, quando impede a entrada dos assessores da Comissão 
dos Direitos Humanos, que, desde o primeiro momento, se colocou ao lado 
dos trabalhadores. Haverá, por acaso, outras intenções desse sindicato? 

Pior ainda é que a Comissão passa a receber notícias de falas de Diretores 
da própria empresa que dizem que a CPI da Mineradora Morro Velho, 
assinada por 42 parlamentares, para verificar os problemas de saúde dos 
trabalhadores, dará em nada, não existirá, não tem poder para investigar, que 
esta Casa fica colocada, nesse sentido, sob a mira de quem não quer que se 
faça investigação. E, pior ainda, deprecia esta Casa e seus parlamentares, 
com se não tivessem poder para fazer investigação a fundo sobre o que foi, o 
que é e o que pode ser a questão da saúde dos trabalhadores daquela 
mineradora. 

Quero colocar-me absolutamente, determinadamente, postado ao lado dos 
trabalhadores vítimas de doenças ambientais. E essas vítimas que estão lá 
perguntaram: "Dr. Edson, essa indenização acabará em breve, o dinheiro 
estará esgotado, e minha doença continua. E aí? Quem vai continuar 
mantendo meus remédios, quando, daqui a um ano ou seis meses, o dinheiro 
acabar? Minha doença continuará e a indenização acabará". Estamos 
chamando aqui a responsabilidade da empresa que produz lucros para si, 
que esgota um terreno, uma jazida, à procura de ouro, que se enriquece, 
mas, ao mesmo tempo, precisa ter a responsabilidade sobre a saúde dos que 
a enriqueceram. Essa responsabilidade é nossa também, como 
parlamentares, de lutar pela vida desses trabalhadores. Há quem diga que ali 
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já teriam morrido cerca 4 mil trabalhadores nestes anos todos e que 
existiriam mais 2 mil outros trabalhadores vítimas dessa doença. 

Quero dizer, como especialista dessa área, como pneumologista, 
conhecedor da questão da silicose, que é uma doença grave, que se espalha 
pelo País sem a devida responsabilidade dos donos das empresas e das 
mineradoras. Temos, também, um Código de Saúde aprovado por esta Casa, 
o qual tem um capítulo destinado à saúde do trabalhador. Esse Código, tido 
como um dos melhores do Brasil, foi votado por esta Casa num estudo 
intenso de várias entidades e comissões, que se debruçaram sobre o 
assunto. Esta Casa tem de fazer valer e cumprir o Código de Proteção à 
Saúde dos Trabalhadores. Eles produzem a riqueza do Brasil, mas não 
podem morrer por isso. 

O segundo assunto que quero abordar é nossa visita, feita hoje, ao Curso 
de Formação dos Praças. A Comissão de Direitos Humanos tem tido a 
preocupação de conhecer a realidade da formação do Policial Militar. Foi um 
momento muito importante, porque anteriormente tínhamos ido ao Curso de 
Formação de Oficiais e, hoje, completamos a nossa forma de ver essa 
questão da formação policial, com a visita ao Curso de Formação de Praças. 
Sentimos que, apesar dos investimentos ali alocados, há necessidade de 
investimentos maiores, porque ali é o local de formação do Praça, que está 
na ponta, do Cabo e do Soldado, que estão na rua; do Sargento, que 
comanda uma corporação e que dá a lógica da política da segurança pública, 
quando esse policial está na rua. Sentimos que há, em verdade, preocupação 
com a questão dos direitos humanos, apesar do grande caminho que se tem 
de percorrer. Percebemos diferença entre as instrumentalizações dos cursos 
de formação dos oficiais e de formação de praças. 

Quero encerrar dizendo que o que mais precisamos é, diante da questão 
da justiça, um investimento mais aprimorado na formação dos Praças, a 
equiparação da relação de necessidade e de valor, tanto dos Oficiais quanto 
dos Praças que estão nas ruas. Isso, sim, é que dará a tônica de sua relação 
com os cidadãos. Por isso, saímos de lá com o compromisso de apresentar a 
esta Casa uma emenda ao orçamento, para que os equipamentos, 
especialmente da área de informática, possam estar contribuindo com a 
formação humana desses Praças, de quem tanto precisamos. 

É nessa lógica e nessa ótica do diálogo que a Comissão de Direitos 
Humanos tem procurado conhecer melhor a concepção de polícia. 

Sr. Presidente, num primeiro momento, recebemos várias denúncias contra 
a violação dos direitos humanos promovida por alguns policiais. Se, em 
algum tempo, alguém colocou na vala comum a questão da polícia, esta 
Comissão tem tido a grande preocupação de preservar a instituição Polícia 
Militar, porque precisamos dela, da melhor maneira possível, especialmente 
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voltada para a defesa dos direitos humanos; por isso não podemos colocá-
la na vala comum e dizer que está destruída, conspurcada e manchada. Não! 
É claro que alguns fatos ocorrem e devem, sim, ser investigados, mas não 
podemos atacar, no todo, a instituição. Pelo contrário, a Comissão de Direitos 
Humanos tem inteira preocupação com a preservação da instituição, mas os 
casos de violação provocados por policial militar, estes sim, devem ser 
investigados profundamente e ter uma penalização que faça com que a 
impunidade não prevaleça na corporação. 

Sr. Presidente, encerro dizendo que, diante da questão da segurança 
pública, é necessário que a comunidade esteja participando com a Polícia 
Militar. É importante que a Polícia Militar ouça a comunidade, porque o 
controle social que a sociedade faz das instituições é que pode modificá-las. 
O "feedback" que a comunidade dá à polícia é o instrumento da sua 
modificação e da sua autocrítica. Assim, poderemos ter uma polícia que 
realmente preserve os direitos humanos e cuide do cidadão. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - Vem à Mesa requerimento 

do Deputado Amilcar Martins, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O 
minutos. Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins· - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
telespectadores da TV Assembléia, hoje é um dia especial para Minas 
Gerais, porque é o aniversário do maior de todos - do grande poeta Carlos 
Drumond de Andrade. O dia de hoje representa para Minas Gerais e para o 
Brasil o início das comemorações do centenário do nascimento do maior 
poeta brasileiro- Carlos Drumond de Andrade -, mineiro de ltabira. 

Sr. Presidente, venho aqui por duas razões. Em primeiro lugar, quero 
manifestar o apoio e a solidariedade a uma causa, já abraçada por um grupo 
de mineiros e mineiras de grande interesse para todos nós. Refiro-me à 
implantação, em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, de um Tribunal 
Regional Federal. Isso foi previsto no art. 27 das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, quando se estabeleceu a criação de cinco Tribunais 
Regionais Federais. 

Quatro deles já foram criados, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São 
Paulo e em Recife, através da Lei no 7.727, de 1989, mas o Tribunal de 
Minas Gerais ainda está por ser criado. A jurisdição de Minas está ligada ao 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região de Brasília. Depois de mais de dez 
anos de implantação desses Tribunais Regionais Federais, evidentemente o 
modelo já se mostra ultrapassado e absolutamente incapacitado ao 
atendimento de uma demanda crescente de justiça. 

Os dados de março de 2001 indicam que o Tribunal Regional Federal de 
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Brasília possui 235 mil processos pendentes de julgamento. Desses 235 
mil processos, mais da metade, 54%, referem-se a ações de Minas Gerais. 
Na Justiça Federal em Minas Gerais, existem 209 mil processos em 
andamento na Primeira Instância, dados de agosto deste ano. Na Primeira 
Instância, temos 74 Juízes para 209 mil processos. Sabemos que serão 
criados novos cargos, aumentando-se o número para 120 Juizes, com 
implantação de novas varas. No Tribunal Regional Federal em Brasília, que 
atende Minas Gerais, temos apenas 27 Juizes para 235 mil processos 
ajuizados. Sabemos que a experiência dos juristas, dos Juizes, de todos da 
lide forense estabelece com muita clareza que aumentar o número de Juizes 
não se mostra adequado, já que se tem como absolutamente comprovado 
ser inviável a existência de supertribunais, de tribunais superdimensionados. 
O tempo de tramitação das matérias no Tribunal Regional Federal de Brasília 
é muito longo, especialmente em se tratando de processos previdenciários. 

Sabemos que onde existem tribunais regionais federais a arrecadação da 
divida ativa foi muito mais expressiva que nos Estados em que eles não 
existem, como Minas Gerais. Para dar um exemplo, em São Paulo 
arrecadou-se cerca de R$59.000.000,00; no Rio de Janeiro, R$9.000.000,00; 
no Rio Grande do Sul, R$2.700.000,00; em Pernambuco, R$807.000,00; e, 
em Minas Gerais, apenas R$467.000,00 foram arrecadados da divida ativa. 
Sabemos que a arrecadação da divida ativa é muito bem-sucedida quando 
os recursos interpostos pelos devedores são rapidamente julgados. A União 
e a previdência social têm o crédito executável na Justiça Federal de cerca 
de R$10.000.000.000,00. Depósitos judiciais na Justiça Federal em Minas 
chegam a quase R$1.300.000.000,00. Parte desses recursos já poderiam 
estar nas mãos das empresas alimentando nossa economia, gerando 
empregos, gerando renda para o nosso Estado. Existe uma emenda 
constitucional, de iniciativa dos Senadores mineiros, no sentido da criação do 
Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. A 
Proposta de Emenda à Constituição no 29/2001 encontra-se na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado e já conta com um parecer favorável do 
relator que acaba de ser indicado, o Senador Osmar Dias. Conta também 
com o apoio de vários representantes da sociedade. 

Para fazer justiça a essas pessoas, gostaria de citar os principais 
representantes da defesa dessa causa: representando os Juízes Federais, o 
Dr. Cláudio José Coelho Costa, o Dr. Miguel Lopes, o Dr. Renato Martins 
Prates; pelos Procuradores da República, o Dr. José Adécio Sampaio, o Dr. 
José Jairo Gomes, o Dr. Eduardo Morato Fonseca; o Dr. Marcelo Leonardo, 
representante e Presidente da OAB-MG; o advogado Mauricio Oliveira 
Campos Júnior; e representantes da Fazenda Nacional em Minas Gerais, 
além de representantes dos Sindicatos dos Servidores do Judiciário e da 
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Polícia Federal. 

Não poderia me esquecer de uma grande defensora desta causa, nossa 
ex-Senadora Júnia Marise, empenhada pessoalmente numa causa que 
esperamos seja abraçada pelo conjunto da sociedade mineira. Quero 
manifestar, desta tribuna, meu apoio, o apoio desta Casa, e solicitar, já 
apresentando um requerimento à Mesa, que, em regime de urgência, seja 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado manifestação 
da Assembléia Legislativa solicitando a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 29/2001 e que ela não seja anexada na reforma do Judiciário. 
E, finalmente, manifesto-me contra o adiamento da apresentação do relatório 
à Comissão de Constituição e Justiça, na próxima quarta-feira, no dia de 
amanhã. Essa é uma causa de todos os mineiros. É uma causa acima dos 
partidos, acima de interesses mesquinhos, uma causa de todos em defesa 
dos interesses de Minas. 

Sr. Presidente, gostaria, ainda, de apresentar manifestação de justiça e 
reconhecimento. Todos temos, ao longo da nossa vida, pessoas que foram 
muito marcantes, que cumpriram papel fundamental na vida de cada um de 
nós. Hoje, presto homenagem a uma figura que foi fundamental na minha 
vida e que, no começo deste mês, faleceu, aos 94 anos de idade. Refiro-me 
a D. Maria Palhares, professora por 47 anos, educadora nascida em Piumhi, 
tendo lecionado muitos anos no interior de Minas, em Doresópolis e vários 
outros municípios e, posteriormente, em diversos grupos escolares de Belo 
Horizonte, até chegar ao Instituto Santa Helena, onde foi minha professora. 
D. Maria Palhares ensinou-me a ler e a escrever. É com emoção que 
apresento à sua família, à sua filha, a seus parentes e amigos a manifestação 
de meu reconhecimento a esta mulher corajosa, trabalhadora, que, por 47 
anos, ensinou jovens e crianças de Minas Gerais a ler e escrever. Tive o 
privilégio de ter sido uma dessas crianças que, na década de 1950, foi aluna 
de D. Maria Palhares. Pela sua dedicação, paciência, carinho, por sua 
capacidade como mestra e educadora plena que foi, tive o privilégio de ser 
alfabetizado. A ela a nossa saudade, nossa saudação e nosso 
reconhecimento à sua memória. 

Sr. Presidente, estou saindo da Assembléia, com um grupo de Deputados, 
para prestar homenagem, levar uma palavra de solidariedade a um grande 
mineiro, ao Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de 
Araújo, que não precisa provar nada a ninguém por sua honradez, sua 
trajetória de vida, por tudo que fez como nosso pastor. Mas, ainda assim, 
estaremos ao seu lado, com nossa palavra amiga, nossa solidariedade e 
carinho. Obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
Encerramento 
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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 31, às 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 anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.753/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei no 1. 753/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das Congadas de ltabira, 
com sede nesse município. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
implementou modificação em seu art. 1°. 

Em prosseguimento à tramitação, compete agora a esta Comissão apreciá-
lo conclusivamente, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, c/c o 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem como objetivo preservar as tradições folclóricas, em 

particular, o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, desenvolvendo e 
valorizando a cultura popular brasileira, bem como defender, amparar e 
promover o aperfeiçoamento moral e o acervo cultural, intelectual e material 
dos congadeiros, grupos folclóricos e grupos de teatro. 

Pela importância do trabalho da entidade, é justo e merecido o título que se 
lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1. 753/2001 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
José Henrique, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.763/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Em cumprimento do disposto nos arts. 153 e 160 da Constituição do 
Estado, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da 
Mensagem no 220/2001, o Projeto de Lei no 1.763/01, que autoriza a abertura 
de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
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FUNDERUR. 

Publicado em 15/9/2001, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em conformidade com o art. 160 da 
Constituição do Estado e com o art. 204 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi concedido 
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. 

Foram recebidas, nesse período, sete emendas, cuja análise é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe visa a autorizar a abertura de crédito especial 

em favor do FUNDERUR, até o limite de R$16.000.000,00, para a 
operacionalização do programa apoio financeiro ao desenvolvimento agrícola 
e de comunidades rurais, cujo objetivo é financiar programas de 
desenvolvimento rural, de reforma agrária, de assentamento e colonização e 
de melhoria das condições de vida de comunidades rurais. 

Ao sancionar a Proposição de Lei no 14.696, convertida na Lei no 13.825, 
de 2001 , que estima as receitas e fixa as despesas para os Orçamentos 
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o 
exercício de 2001, o Governador do Estado vetou o inciso LXXXVIII, 
originário de emenda parlamentar, que anulava a destinação de recursos do 
Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB - para o FUNDERUR. Claro 
está que a emenda parlamentar cancelava recursos vinculados pela Lei no 
12.990, de 1998, e, conseqüentemente, contrariava o disposto no art. 8° da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2001, motivo pelo qual a 
Assembléia Legislativa manteve o veto. 

Posteriormente, a Lei no 13.848, de 19/4/2001, extinguiu o FESB, mas 
manteve a destinação do saldo de caixa vinculado ao FUNDERUR para o 
cumprimento do restante da obrigação estabelecida na Lei no 12.990, de 
1998. 

A Constituição do Estado, por sua vez, dispõe que os recursos que, em 
decorrência de veto, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser 
utilizados mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 
específica autorização legislativa. 

Dessa forma, considerando que a totalidade das dotações orçamentárias 
do FUNDERUR, no valor de R$ 6.000.000,00, era proveniente da 
transferência do FESB, o fundo ficou sem dotação orçamentária para o 
exercício corrente. Assim, em conformidade com o art. 41, 11, da Lei no 4.320, 
de 1964, justifica-se a abertura de crédito especial, uma vez que não existem 
dotações orçamentárias para o programa em questão. Em atendimento ao 
art. 43 da Lei no 4.320, de 1964, que exige a indicação de recursos 
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disponíveis para ocorrer à despesa, o Governador indicou recursos 
provenientes de superávit financeiro do próprio FUNDERUR relativo ao 
exercício de 2000, no valor de R$ 14.000.000,00 e do saldo de caixa 
vinculado ao FUNDERUR em decorrência da extinção do FESB, no valor de 
R$ 2.000.000,00. 

As Emendas nos 1, 2 e 3 destinam percentuais dos recursos do Fundo para 
aplicação em municípios inseridos na área de abrangência da ADENE, com 
índice de desenvolvimento humano - IDH - igual ou inferior a 0,5 e para 
projetos de implantação de agrovilas, respectivamente. Opinamos por sua 
rejeição, pois a lei orçamentária tem finalidade exclusivamente alocativa, não 
podendo revogar ou modificar a Lei no 11.744, de 16/1/95, que cria o 
FUNDERUR, nos termos do § 3° do art. 157 da Constituição do Estado, "in 
verbis': 

"Art. 157- .................................................. . 
§ 3° - A lei orçamentária anual não conterá disposição estranha à previsão 

da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura 
de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei". 

Ademais, o Fundo opera sob a forma de financiamentos reembolsáveis e a 
concessão de crédito pelo agente financeiro não pode ficar subordinada a 
critérios regionais ou específicos, sob pena de ineficiência alocativa. Assim, o 
desembolso efetivo dos recursos dependerá de uma análise técnica do fluxo 
de caixa, das garantias oferecidas, da qualidade da gestão e das 
perspectivas de mercado do beneficiário. 

Pelo mesmo motivo, deixamos de acatar sugestões trazidas pela 
FETAEMG, que destinavam valores monetários para implantação de 
sistemas de captação de água, para obras de eletrificação rural e para 
projetos de recuperação e preservação ambiental em comunidades de 
agricultores familiares e em projetos de assentamento, bem como a 
destinação de recursos para implantação de projetos comunitários no âmbito 
do Projeto Jaiba. Entretanto, concordamos com o mérito e com a urgência do 
pleito daquela entidade e recomendamos prioridade para a sua realização 
junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Pelas mesmas razões, somos pela rejeição da Emenda no 6, que subordina 
a aplicação dos recursos às prioridades do Conselho Estadual de Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda- CETER - e do Instituto de Terras do Estado 
de Minas Gerais - ITER. Cabe salientar que o FUNDERUR, por disposição 
legal, tem como objetivo dar suporte financeiro à execução de programas 
aprovados pelo Conselho Estadual de Política Agrícola- CEPA, tendo órgão 
gestor, agente financeiro e grupo coordenador definidos em conformidade 
com a Lei Complementar n° 27, de 1993. 
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Opinamos pela rejeição das Emendas nos 4 e 5, pois destinam recursos 

vinculados ao FUNDERUR oriundos de superávit financeiro de exercício 
anterior para aplicação no Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar 
e de Valorização de Assentamentos Agrários - Fomentar-Terra , 
contrariando o disposto no parágrafo único do art. 8° da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que estabelece: 

"Art. ao- ................................................ . 
Parágrafo único- Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

deverão ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso". 

Deixamos também de acatar a Emenda n° 7, uma vez que os recursos do 
FUNDERUR a serem aplicados no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 
de Leite do Estado deverão utilizar, exclusivamente, recursos provenientes 
de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, em 
conformidade com os arts. 4°, IV, e 5°, 11, da Lei no 11.744, de 1995, c/c o art. 
3°, 11, da Lei no 13.399, de 1999. 

Apresentamos a Emenda no 8 com o intuito de aprimorar a redação do art. 
1°, de modo a incluir o financiamento de projetos de assistência técnica e de 
extensão rural para comunidades de agricultores familiares, em sintonia com 
os objetivos norteadores do FUNDERUR. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1. 763/2001 em turno único, com a Emenda no 8, a seguir apresentada, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 a 7. 

EMENDA N°8 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
" Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em 

favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - até o 
limite de R$ 16.000.000,00 {dezesseis milhões de reais), objetivando o 
financiamento de programas de desenvolvimento rural, de reforma agrária, de 
assentamento e colonização, de melhoria das condições de vida de 
comunidades rurais e de projetos de assistência técnica e extensão rural para 
comunidades de agricultores familiares.". 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator- Rogério Correia - Rêmolo 

Aloise (voto contrário) - Dilzon Melo (voto contrário) - Luiz Fernando Faria 
(voto contrário). 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.771/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
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De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n.o 1.771/2001 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de 
Cataguases- ASSODICAT -,com sede no Município de Cataguases. 

O exame preliminar deste projeto, realizado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria na forma original. 

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, que a apreciará em caráter 
conclusivo, obedecendo ao que dispõe o art. 103, I, "a", ele o art. 102, XI, 
ambos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a entidade 

denominada ASSODICAT tem por finalidade atuar em favor dos pacientes 
portadores de diabetes, levando-lhes orientação através de palestras e 
reuniões educativas, o que evita complicações devidas à desinformação e 
propicia-lhes melhores condições de vida. Para levar avante o seu trabalho, 
firma parcerias com outras instituições da área de saúde. 

Entendemos meritória a prática assistencialista por iniciativa de cidadãos, 
em conjunto com órgãos que buscam auxiliar o poder público na ação de 
combate ao diabetes. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 1.771/2001 

em sua forma original. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Carlos Pimenta, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.777/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
pretende declarar de utilidade pública a Corporação de Assistência e 
Pesquisa Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no 
Município de Ouro Fino. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação 
conclusiva em turno único, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 29/1/99, a referida Corporação tem por finalidade precípua 

proporcionar assistência a pessoas necessitadas; por meio de tratamento 
especializado, pretende ajudá-las a alcançar o equilíbrio mental e a saúde 
física. 
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É mais do que justo e meritório conceder à instituição o título declaratório 

de utilidade pública, como forma de estimular o seu trabalho, tão necessário 
e relevante para a comunidade. 

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

1.777/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001 
Carlos Pimenta, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.817/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo instituir a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a homenagear 
anualmente 12 pessoas físicas ou jurídicas que se tenham destacado na 
promoção da evangelização e da paz no Estado. 

A proposição foi publicada e a seguir distribuída a este órgão colegiado a 
fim de receber parecer, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A instituição de homenagem cívica, além de não figurar entre as 

competências privativas da União, relacionadas no art. 22 da Constituição 
Federal, é de competência remanescente do Estado, conforme se depreende 
da norma estatuída no § 1 o do art. 25 do mesmo diploma, que ora 
transcrevemos: 

"Art. 25- .............................................................. .. 
§ 1 o - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição". 
Vale esclarecer, ainda, que o art. 66 da Constituição Estadual, ao enumerar 

as matérias de iniciativa exclusiva de cada um dos órgãos ou autoridades 
estaduais, não inclui a instituição de medalha entre aquelas reservadas ao 
Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, infere-se que é lícito ao parlamentar 
deflagrar o processo legislativo de matéria dessa natureza, embora apenas 
ao Governador do Estado seja permitido conferir as condecorações ou os 
títulos honoríficos, de conformidade com o estatuído no art. 90, XVII, da Carta 
mineira. A esse respeito, lembramos que o art. 2° da proposição atende a 
essa exigência constitucional. 

Cabe esclarecer que o projeto estabelece tanto normas gerais a respeito da 
honraria, tais como a criação do Conselho da Medalha, as suas 
competências e sua constituição, quanto outras de caráter não generalizado, 
como a descrição das características físicas da medalha e do diploma a 
serem concedidos. De acordo com o art. 7°, ao Poder Executivo caberá 
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Neste ponto, permitimo-nos ressaltar que, considerando ser a população 
brasileira, em esmagadora maioria, constituída por pessoas cuja profissão de 
fé está alicerçada nos princípios do cristianismo, e que, neste momento, o 
mundo tanto clama pela paz, a proposição adquire um significado especial 
por refletir o esforço do poder público estadual em prestar incentivo àqueles 
que, de uma forma ou outra, se empenham não só em reforçar os laços de 
fraternidade, como também a defesa dos direitos de expressão de 
pensamento e de acesso universal ao bem-estar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.817/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 

45/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em epígrafe 

institui a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, dispõe sobre sua 
organização e funções e dá outras providências. 

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/2001e distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de assuntos Municipais e 
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar o projeto nos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar n° 45/2001 institui a Região Metropolitana 

do Triângulo Mineiro, integrada pelos Municípios de Uberlândia, Araguari, 
Prata, Tupaciguara, Monte Alegre e lndianápolis. Dispõe também sobre a 
Assembléia Metropolitana, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do 
Triângulo Mineiro - FUNTRI -, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social Metropolitano e o Colar Metropolitano. 

A criação, pelo Estado, de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum encontra amparo no § 3° do art. 25 da Constituição Federal 
e em diversos dispositivos da Constituição mineira, especialmente nos arts. 
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42 a 51. 

De conformidade com os arts. 42 a 51 , a ação administrativa do Estado 
deve-se orientar pelo princípio da regionalização, com vistas a integrar o 
planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse 
comum, em áreas de intensa urbanização, e contribuir para a redução das 
desigualdades regionais, mediante a execução articulada de planos, 
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento 
global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social. 

Para tanto, o poder público estadual dispõe de várias ferramentas para a 
consecução desses objetivos, sendo prevista, expressamente, a instituição, 
mediante lei complementar, de região metropolitana, aglomeração urbana e 
microrregião, e, por lei ordinária, de autarquias territoriais, que deverão 
obedecer as normas gerais estabelecidas em lei complementar, nos termos 
do § 3° do art. 52. Essas formas de atuação administrativa regionalizada não 
são taxativas. Por esse motivo, o Estado pode adotar outros mecanismos de 
gerenciamento regional, com base na autonomia que lhe é conferida pelo art. 
25, "caput", da Constituição Federal. 

Para a instituição de região metropolitana, especificamente, a Constituição 
do Estado preconiza, nos arts. 42, "caput", e 44 que essa medida se submete 
à lei complementar, tendo por base estudo técnico, no qual serão apurados, 
entre outros dados ou fatores, a população e o crescimento demográfico, 
com projeção qüinqüenal, o grau de conurbação e fluxos migratórios, a 
atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento e os fatores de 
polarização e deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, 
com implicação no desenvolvimento da região. 

À luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a proposição em 
exame apenas atende ao requisito da forma prescrita. Todavia, entendemos 
que a falta do estudo técnico pode, no curso do processo legislativo, ser 
suprida nas demais comissões para os quais o Projeto de Lei Complementar 
no 45 foi distribuído. 

Quando da criação da Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio de 
proposição, cujo relator, à época, foi o eminente Deputado Ermano Batista, 
esta Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria, não obstante a proposição apresentar a mesma falha. Segundo o 
parecer, "o silêncio desta Assembléia no que diz respeito ao enfrentamento 
legislativo da questão metropolitana é deixar permanecerem letra morta os 
dispositivos constitucionais sobre o assunto, com grave prejuízo do interesse 
público, se considerarmos que a inércia no caso implica a privação das 
medidas administrativas consectárias do planejamento e da execução 
integrados das funções públicas de interesse comum da Região 
Metropolitana por parte das populações desta". 
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No projeto que originou a Lei Complementar no 51/98, que institui a 

Região Metropolitana do Vale do Aço, também se verifica o mesmo problema 
que ora estamos enfrentando. 

O Poder Executivo, que exerce, também, no processo legislativo, controle 
de constitucionalidade das proposições aprovadas por este parlamento, não 
alegou violação de dispositivo constitucional nos casos das Regiões 
Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço. 

A partir dessas constatações, infere-se que o legislador está interpretando 
a exigência do estudo técnico de forma relativizada, ou seja, ele não é 
condição indispensável para a criação de região metropolitana, quando o 
grau de conurbação é um fato, e os problemas dos serviços públicos já estão 
presentes nas áreas de fronteiras entre municípios e, portanto, reclamando a 
criação de um órgão de âmbito regional para resolvê-los. 

Em nossa avaliação, cabe à Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização dizer se no Triângulo Mineiro estão presentes as condições 
que justificam a criação de região metropolitana, tendo em vista a expansão 
das cidades. Verificadas as situações descritas acima, a falta do estudo 
técnico não pode ser alegada para inviabilizar a medida pretendida no 
projeto. Se, no entanto, não se acham presentes tais características, a 
Comissão deverá fazer gestões perante o Poder Executivo, com vistas a que 
se elabore esse estudo, para que a proposição atenda às exigências 
constitucionais. 

É nessas condições que opinamos favoravelmente à matéria. 
O projeto cria, ainda, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do 

Triângulo Mineiro - FUNTRI -, destinado a apoiar os municípios na 
implantação de projetos de desenvolvimento institucional e de planejamento 
integrado do desenvolvimento socioeconõmico e industrial e na execução de 
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao 
desenvolvimento auto-sustentável da região. Esse fundo lista como 
beneficiários as prefeituras e os demais órgãos públicos da administração 
direta e indireta dos municípios. 

Essa medida, entretanto, é, à vista do art. 35 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de duvidosa constitucionalidade. Segundo esse artigo, "é vedada a 
realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente 
ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal 
dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, 
ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente". 

Em razão desse artigo, foram extintos pela Lei no 13.848, de 2001, os 
fundos PROSAM, SOMMA, FESB e FUNDEURB, que faziam operações de 
crédito com municípios. Conforme pudemos apurar junto ao BDMG, os 
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fundos metropolitanos existentes não dispunham de recursos 
orçamentários, e, talvez, por isso não tenha sido cogitada sua extinção, uma 
vez que pelas Constituições Federal e Estadual é necessária a edição de lei 
para promover o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação orçamentária para outra. Em todo caso, a 
superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia da 
legislação do Estado que com ela conflite. Essa nos parece a condição atual 
dos fundos metropolitanos já criados, na parte em que prevê empréstimo aos 
municípios. Ressalte-se, em todo caso, que os Estados não estão impedidos 
de instituir fundos cujos recursos sejam aplicados em obras, planos e 
programas municipais, desde que não se caracterizem como operações de 
crédito. Apresentamos, na conclusão, a Emenda no 1, que dá nova redação 
ao art. 2°, tendo em vista que foram omitidas várias atribuições que, 
constitucionalmente, estão a cargo de região metropolitana. As Emendas n°S. 
2, 3 e 4 impedem que o FUNTRI realize operações de crédito, contrariando a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Aproveitamos a oportunidade para 
recomendar à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária um 
acurado exame quanto à criação do FUNTRI. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei Complementar no 45/2001, com as Emendas nos 1, 2, 3, 4, 
a seguir apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das funções 

públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão da Região 
Metropolitana do Triângulo Mineiro abrangerá serviços e instrumentos que 
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente 
metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por meio 
de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários 
entre os municípios da região metropolitana; 

li -no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito, tráfego 
e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos 
que exerçam a função de ligação entre os municípios da região 
metropolitana; 

111 - no saneamento básico: 
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do 

aglomerado metropolitano; 
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de 

atendimento integrado a áreas municipais; 
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c) a macrodrenagem das águas pluviais; 
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do 

espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à proteção do meio 
ambiente; 

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à 
poluição: 

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento; 
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental; 
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e santuários 

ecológicos; 
VI- no aproveitamento dos recursos hídricos: 
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em função das 

necessidades metropolitanas; 
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por 

medidas de proteção dos aqüíferos; 
VIl - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região 

metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de 
interesse comum; 

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de núcleos 
habitacionais e para programas de habitação; 

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida de 
avaliação do potencial produtivo de cada município; 

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) o incentivo à instalação de empresas na região; 
b) o incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
d) a integração com as demais esferas governamentais; 
e) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de 

desenvolvimento; 
f) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário; 
g) a promoção de gestões, nas esferas estadual e federal, para a definitiva 

integração da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro com a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, entre outros 
benefícios, a melhoria das telecomunicações, bem como a reestruturação e a 
ampliação da malha rodoferroviária; 

XI - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, com a 
adoção de medidas que visem à ampliação dos cursos regulares ou técnicos 
voltados para as necessidades da região; 

XII - no sistema de telecomunicação, os serviços que, diretamente ou por 
meio de integração física e tarifária, compreendam as comunicações dos 
usuários entre os municípios; 
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XIV - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde 
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na integração 
das redes pública e privada. 

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área 
de mais de um município serão coordenados em nível metropolitano, com a 
participação dos municípios e dos órgãos setoriais interessados.". 

EMENDA N°2 
Acrescente-se ao art. 7° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 7° - ................................................................. . 
Parágrafo único - É vedado ao FUNTRI realizar operação de crédito, nos 

termos do art. 35 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 
2000.". 

EMENDA No 3 
Dê-se ao "caput" do art. 9° a seguinte redação: 
"Art. go- São condições para o repasse de recursos do FUNTRI.". 

EMENDA N°4 
Suprima-se, no art. 10, a expressão "financiados ou". 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N°46/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei complementar em 

análise autoriza a criação do Programa Vida em Família, institui o auxílio-
adoção e dá outras providências. Publicado no "Diário do Legislativo" de 
13/9/2001, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 188 do 
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 

Vida em Família e institui como medida de execução do Programa o auxílio-
adoção, que concede ao servidor público efetivo que adotar uma criança uma 
verba mensal que varia de três a cinco salários mínimos, de acordo com a 
idade da criança. Estabelece, também, em seu art. 12, que serão concedidos 
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Primeiramente, há que se destacar que a elaboração e a execução de 
programas consistem em atividades tipicamente administrativas, que 
dispensam a autorização do Legislativo. Dessa forma já se manifestou 
reiteradas vezes esta Comissão, considerando inconstitucionais projetos de 
lei que criavam programas, por se tratar de uma afronta ao princípio da 
separação de Poderes. Registre-se que esse entendimento é corroborado 
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADIN no 
224/RJ, decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando 
programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição. 

Atente-se, ainda, para o fato de que a proposição em exame não cria o 
programa, apenas autoriza o Poder Executivo a criá-lo, o que é inócuo do 
ponto de vista jurídico, pois uma lei não precisa reafirmar uma obrigação que 
já se encontra no rol das atribuições constitucionais do Executivo. 

Ademais, o projeto contraria a regra insculpida no art. 167, I, da 
Constituição da República, que veda o início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual, assim como o art. 169 da mesma Carta, 
que prevê que a concessão de qualquer vantagem ou o aumento de 
remuneração de cargos, empregos e funções só poderão ser feitos se houver 
prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos deles decorrentes, assim como 
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas, neste 
caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar no 1 01/2000) exige 
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental 
estejam acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que devem entrar em vigor e nos dois subseqüentes e da 
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso 
contrário, a geração de despesa ou a assunção de obrigação serão 
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimõnio público. 

É importante, ainda, destacar que o poder público estadual já confere aos 
servidores o direito a assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos 
e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos. T ai benefício aplica-se 
igualmente aos filhos adotivos, uma vez que a Constituição Federal de 1988 
não permite nenhuma distinção ou discriminação entre filhos legítimos ou 
adotados. Embora tais benefícios possuam objetivos diferentes, na prática, o 
auxílio-creche consiste em uma ajuda aos servidores para a criação dos 
filhos, sejam eles biológicos, sejam adotivos. A instituição de um benefício 
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específico para os filhos adotivos criaria, além de uma discriminação 
negativa, um estímulo à comercialização da adoção, que consiste em um ato 
de dignidade humana, e não em uma prática comercial. 

Entretanto, no que toca ao dispositivo que concede a licença-maternidade à 
servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança até 6 meses de 
idade, entendemos tratar-se de norma amparada pela Constituição Federal, 
que confere direitos iguais a filhos legítimos ou adotivos. Por esse motivo e 
tendo em vista o justo objetivo social consubstanciado nesse dispositivo, 
apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo que acrescenta tal 
previsão ao art. 175 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, que 
dispõe sobre a licença-maternidade para as servidoras estaduais. Por ser 
oportuno, promoveremos, ainda, a alteração do "caput" do mencionado artigo 
visando a adequar o período da licença-maternidade à regra do art. 7", inciso 
XVIII, da Constituição Federal. Ressalte-se que a jurisprudência dos nossos 
tribunais vem manifestando-se no sentido da extensão da licença-
maternidade às mães adotivas, entendendo ser esta a inteligência do 
comando constitucional que veda qualquer tipo de discriminação entre filhos 
legítimos e adotivos. Ademais, tramita no Congresso Nacional o Projeto de 
Lei n" 362/95, que altera o art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
estendendo a licença-maternidade às mães adotivas. 

Saliente-se, ainda, que, por tratar-se de matéria cuja iniciativa é reservada 
ao Governador do Estado, por força do art. art. 66, 111, da Constituição do 
Estado, lançamos mão do dispositivo constitucional (art. 70, § 2"), que prevê 
que a sanção supre o vício de iniciativa. 

Por fim, resta-nos informar que o conteúdo do dispositivo que será 
resguardado no substitutivo é matéria de lei complementar, motivo pelo qual 
este projeto de lei foi transformado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei Complementar 46/2001 na forma do Substitutivo 
n" 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dá nova redação ao "caput" do art. 175 da Lei n" 869, de 5 de julho de 

1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de 
Minas Gerais, e acrescenta parágrafo ao mesmo dispositivo. 

Art. 1" - O "caput" do art. 175 da Lei n" 869, de 5 de julho de 1952, passa a 
vigorar com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte § 5": 

"Art. 175 - À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção 
médica, licença, por 120 (cento e vinte) dias, com vencimento ou 
remuneração e demais vantagens. 

§ 5" - A licença a que se refere o "caput" deste artigo será concedida à 
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funcionária que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 
(seis) meses de idade, concedida a partir da data de expedição do termo 
judicial de guarda ou adoção. ". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 828/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela regulamenta 
disposições da Constituição do Estado de Minas Gerais referentes à 
probidade na atividade pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça não emitiu parecer sobre a matéria 
no prazo regimental. Em virtude de requerimento do autor, o projeto foi 
encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto no ãmbito de sua 
competência, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem o objetivo de instituir normas destinadas a 

garantir a probidade na administração pública, criando obrigações tanto para 
o Estado como para os municípios. Entre outras disposições, o projeto 
estabelece a competência para que o Legislativo Estadual ou Municipal faça 
a apuração de denúncias de improbidade administrativa e promova as ações 
judiciais cabíveis e para que, em caso de omissão da Cãmara Municipal, a 
Assembléia Legislativa promova a apuração do fato denunciado e tome as 
demais providências cabíveis. O projeto detalha, ainda, procedimentos para a 
declaração de bens das autoridades estaduais e municipais que especifica, 
cria delito inafiançável de improbidade administrativa, com a respectiva pena 
de detenção, estabelece o impedimento do exercício de direito público por 
parte do infrator e determina condições para o ressarcimento dos prejuízos 
causados ao erário público. 

Como se pode observar, a proposição se insere em uma tendência cada 
vez mais forte de defesa dos princípios da transparência e da moralidade na 
administração pública, considerados condições fundamentais para o 
exercício legítimo da representação política. Entende-se que a garantia da 
moralidade pública exige, além da vigilãncia recíproca dos Poderes, a 
fiscalização direta dos cidadãos sobre o desempenho das autoridades 
encarregadas de gerir os recursos do Estado. Assim, seria possível se 
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coibirem os possíveis desvios de conduta que resultem em apropriação 
privada de recursos públicos e preservar a imagem e a reputação do 
administrador cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas exigidas 
no trato dos negócios públicos. 

Estamos em perfeito acordo com a iniciativa de se instituírem instrumentos 
que assegurem a probidade no exercício de funções públicas. No entanto, 
como demonstra o parecer da Comissão de Administração Pública, o projeto 
em pauta merece uma série de reparos, de natureza formal e material. 

Inicialmente, devemos lembrar que está em vigor uma abrangente 
legislação destinada a coibir e punir os atos de improbidade administrativa. 
Assim, o § 4° do art. 37 da Carta Magna determina que "os atos de 
improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". 

A Lei no 8.429, de 1992, por sua vez, complementando as disposições 
constitucionais, classifica como atos de improbidade administrativa os que 
importem em enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que 
atentem contra os princípios da administração pública, cominando as 
penalidades cabíveis e determinando a obrigatoriedade do ressarcimento à 
administração pública e os procedimentos para que qualquer cidadão dê 
início à investigação de ato de improbidade. Na verdade, a lei federal citada 
traz disposições mais rigorosas e possivelmente mais eficazes que as 
propostas pelo projeto em discussão. 

Além disso, devemos ressaltar a impropriedade de o Estado membro 
pretender legislar sobre matéria penal, de competência privativa da União, ou 
impor aos municípios disposições sobre a matéria em pauta. O projeto 
confunde, ainda, as competências de cada um dos Poderes, ao pretender 
que o Legislativo ingresse em juízo para coibir atos de improbidade, quando 
cabe ao Ministério Público a titularidade dessas ações. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, 
corrige todas as falhas apontadas, restringindo o alcance do projeto à 
regulamentação da declaração obrigatória de bens, prevista pelo art. 258 da 
Constituição do Estado. Essa declaração já é exigida no Estado desde 1956, 
ano em que foi publicada a Lei no 1.515, ainda em vigor, com os aditamentos 
promovidos pelas Leis nos 10.048, de 1989, e 13.164, de 1999. 

A nova sistemática proposta no Substitutivo no 1 inova em relação a esta 
legislação ao determinar o envio das declarações de bens, bem como de sua 
renovação anual, ao Tribunal de Contas, para que este acompanhe a 
evolução patrimonial das autoridades estaduais. Além disso, o Tribunal fica 
obrigado a publicar o resultado da análise de legitimidade e legalidade dessa 
evolução, de modo a que fique garantido o controle sobre o patrimônio das 
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Desse modo, o Substitutivo no 1 promove a modernização da legislação do 
Estado e sua adequação às normas gerais emanadas da União, 
consubstanciadas na Lei n° 8.730, de 10/11/93. Preservam-se, ainda, 
peculiaridades resultantes da organização do Estado, como a exigência 
constante na Constituição Estadual de que a declaração seja registrada em 
cartório e a extensão de sua obrigatoriedade aos Conselheiros do Tribunal de 
Contas. 

Finalmente, devemos notar que o substitutivo não produzirá impacto sobre 
o orçamento estadual. As despesas decorrentes da publicação do extrato da 
declaração de bens já são obrigatórias desde a publicação da Lei no 13.164, 
de 12/1/99, e as atividades de acompanhamento a serem desempenhadas 
pelo Tribunal de Contas não parecem ser de monta a exigir ampliação de 
seus quadros ou dos recursos a ele destinados. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 828/2000 no 

1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria- Rogério Correia- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.425/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em análise 
estabelece normas específicas para o licenciamento de Estações Rádio-Base 
- ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

A seguir foi distribuída à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, e à 
Comissão de Saúde, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo 
no 1. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em tela é estabelecer normas específicas para a 

instalação, a operação, a localização e o licenciamento de Estação de Rádio-
Base- ERB- de Telecomunicações que opera na faixa de 100 KHz a 300 
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GHz, com estrutura em torre e similar. Tais recomendações deverão 
obedecer às determinações e prescrições técnicas e ao licenciamento do 
COPAM- Conselho Estadual de Política Ambiental. 

Nossa Carta Magna determina, em seu art. 225, § 1°, IV, estudo prévio de 
impacto ambiental para instalação de obra causadora de impacto ambiental. 
A Carta Estadual contém dispositivo semelhante. 

Estudos realizados em várias universidades têm revelado problemas de 
saúde pela exposição à radiação de microondas de telefones celulares, como 
dores de cabeça e tontura, danos ao sistema imunológico, entre outros. As 
normas de segurança, portanto, são imprescindíveis para que o 
funcionamento das torres de celular (Estações Rádio-Base) não ofereça 
riscos à saúde da população. 

O Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, retirou uma 
série de detalhamentos técnicos do projeto, sob o princípio da razoabilidade, 
entendendo que o legislador deve estabelecer regras permanentes, ou seja, 
diretrizes e princípios gerais. 

Nosso entendimento é de que alguns dispositivos punitivos e de 
preservação da saúde da população foram retirados, razão por que 
decidimos apresentar o Substitutivo no 2, a seguir apresentado. 

Entendemos que a preocupação com os prejuízos e danos morais, 
materiais e ou físicos decorrentes das estações rádio-base deve estar bem 
clara no projeto, bem como as penalidades no caso de descumprimento das 
normas e recomendações técnicas para a construção, instalação, localização 
e operação desses equipamentos. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbices ao projeto em 
análise. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.425/2001 no 1 o 

turno, na forma do Substitutivo no 2, que a seguir apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N" 2 

PROJETO DE LEI No 1.425/2001 
Estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação Rádio-

Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos 
afins. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A construção, a instalação, a localização e a operação de Estação 

Rádio-Base -ERB - de telecomunicações na faixa de 100 KHz (cem 
quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz) com estrutura em torre e similar, 
obedecerão às determinações contidas nesta norma e dependerão de prévio 
licenciamento ambiental junto ao COPAM, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. 



§ 1 o - Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo as antenas 
transmissoras associadas a: 

I - rádio e televisão; 
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11 - rádio-comunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil, do 
corpo de bombeiros, da defesa civil, do controle de tráfego e de ambuláncias; 

111 - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de 
tráfego aéreo: 

IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como fornos de 
microondas e brinquedos de controle remoto. 

§ 2° - A instalação de antenas transmissoras de radiação eletromagnética 
deverá ser feita de modo que a densidade de potência total, considerada a 
soma da radiação preexistente com a radiação adicional emitida pela nova 
antena, medida por equipamento que faça a integração de todas as 
freqüências na faixa prevista por esta lei, não ultrapasse a 100 fJ.W (cem 
microwatts) por centímetro quadrado em qualquer local do território estadual. 

Art. 2° - As normas e recomendações técnicas para a construção, a 
instalação, a localização e a operação de estação rádio-base de 
telecomunicações de que trata esta lei serão estabelecidas pelo COPAM, 
ouvida a Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 3° - A estação de rádio-base deverá ser instalada de modo a garantir a 
segurança, o sossego e a saúde das pessoas residentes no entorno. 

§ 1° - Os prejuízos ou danos morais, materiais ou físicos ocasionados a 
terceiros serão de responsabilidade exclusiva dos responsáveis pela 
operação e instalação de estações transmissoras de rádio comunicação ou 
telefonia celular móvel ou fixa. 

§ 2° - O Estado deverá ser ressarcido de despesas de tratamento médico 
decorrentes de doenças adquiridas por exposição a radiação não ionizante 
provenientes de ERBs, microcélulas de telefonia celular móvel ou fixa, ou 
equipamentos afins, caso este ou parte desse tratamento ocorra pelo 
Sistema Único de Saúde. 

Art. 4°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a concessionária 
de serviço de telefonia celular às seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito; 
li- multa de 80.000 (oitenta mil) UFIRs, duplicada no caso de reincidência; 
111 - embargo; 
IV - interdição. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rogério Correia - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aoise. 

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



PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.528/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto em tela dispõe sobre o 
tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria, 
diagnosticados precocemente. 

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de Saúde, a qual 
opinou por sua aprovação na forma proposta. 

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 objetiva determinar que o tratamento dos casos de 

hipotireodismo congênito e de fenilcetonúria, diagnosticados precocemente, 
de conformidade com a Lei no 11.619, de 1994, seja assumido pelo Governo 
Estadual, por intermédio da Secretaria da Saúde. 

A proposição prevê, também, em seu art. 2°, que o atendimento dos 
pacientes incluirá o fornecimento de medicamentos necessários, bem como 
as providências para a importação do leite especial para fornecimento, 
durante o primeiro ano de vida, à criança portadora da moléstia. 

Por fim, o projeto estabelece 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 responsável. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, a seu turno, profunda 
análise da matéria e não vislumbrou óbice de caráter jurídico-constitucional 
que a inviabilize, considerando que a providência por ela pretendida é uma 
manifestação da competência legislativa estadual em caráter complementar 
às normas estatuídas pela União. 

Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, é importante salientar que a 
proposição não produzirá impacto no orçamento do Estado, porquanto 
ensejará despesa inexpressiva na sua implantação e manutenção, dado esse 
irrelevante, se considerarmos o enorme benefício que será concedido a 
milhares de famílias e seus dependentes. 

Ademais, julgamos oportuno trazer à colação o que dispõe o art. 158 da 
Constituição Estadual, "in verbis": 

"Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em 
programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico. 

Parágrafo único - Os recursos para os programas de saúde não serão 
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inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário" 
(grifes nossos). 

Finalizando, respaldamos o entendimento da Comissão de Saúde, que 
considerou que a proposição possui caráter racionalizador, uma vez que trata 
de prescrições de natureza preventiva, ou seja, o atendimento precoce 
dessas patologias poupará maiores despesas futuras ao próprio Sistema, o 
que, sem dúvida, encontra amplo amparo nesta Comissão (grifo nosso). 

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

1.528/2001, no 1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.612/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.612/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, dispõe 
sobre a Política Estadual de Conservação de Energia Elétrica e altera a Lei 
no 13.803, de 27/12/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da 
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Agora, a 
proposição vem a esta Comissão para ser apreciada quanto ao mérito. 
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
A implantação, por parte do Estado, de mecanismos de apoio e incentivo 

aos municípios que implementem políticas de economia e conservação de 
energia é, no auge da crise que se instalou no País, medida salutar e 
necessária. Ainda mais agora, em que o Governo Federal, diante das 
primeiras chuvas e de uma frágil e hipotética recuperação dos reservatórios 
da Região Sudeste, fala em abrandar as condições de racionamento 
impostas ao povo brasileiro. 

Não fossem trágicas, seriam cômicas as ações do Governo Federal nesse 
campo. Primeiro, deixa o setor energético totalmente à míngua de 
investimento. Depois, confrontado com a crise, lança nos ombros da 
população o ônus de adotar as medidas de contenção de consumo, impostas 
de forma draconiana, inclusive sob a ameaça de corte de luz dos 
consumidores adimplentes que excederem o limite de suas cotas de energia. 
Por último, aos primeiros sinais de chuva, anuncia o abrandamento do 
racionamento. Com essa atitude, deixa de considerar a imperiosa 
necessidade de pesados investimentos públicos e privados para a construção 
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de novas geradoras e a implementação de medidas educativas de redução 
de consumo. Frise-se que, desta crise, a única lição que fica para a 
sociedade brasileira é a constatação de que podemos viver com níveis 
menores de gasto de energia sem perda expressiva na qualidade de vida. 

Por fim, faz-se necessária uma adequação da proposição, uma vez que 
trata de assuntos muito complexos, ao mesclar medidas de economia de 
energia elétrica com a distribuição do ICMS estadual. Esta última matéria por 
si só merece tratamento diferenciado, como bem vem fazendo esta Casa ao 
promover amplos debates para discutir a reformulação da denominada Lei 
Robin Hood. Compartilhamos da opinião da maioria dos Deputados deste 
parlamento, de que a Lei no 13.803, de 2000, deve ser objeto de 
disciplinamento especial. Por essa razão, estamos propondo a supressão do 
art. 4° do projeto. Propomos ainda novas redações para o art. 1 o e o inciso V 
do art. 2°, para adequação da proposição aos seus objetivos. 

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

1.612/2001, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 a 3, a seguir apresentadas. 
EMENDA No 1 

Substitua-se, no art. 1°, a expressão "consumo público municipal" por 
"consumo público e privado no município". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao inciso V do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ................................ . 
I - .......................................... .. 
V- tornar disponíveis máquinas, veículos, equipamentos e pessoal técnico 

em apoio à política de economia e conservação de energia elétrica nos 
municípios.". 

EMENDAW3 
Suprima-se o art. 4°. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente e relator- Maria José Haueisen - Doutor Viana. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.613/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais. 
A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos, examinando o mérito do 
projeto, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1 com as 
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Emendas nos 1 e 2, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição em comento não 

encontra óbice à sua aprovação, pois as medidas propostas não geram 
despesas para os cofres públicos. 

Seu objetivo precípuo é dotar o Corpo de Bombeiros Militar de condições e 
instrumentos legais para atuar preventivamente para garantir a integridade 
física da população, tanto na proposição de normas de prevenção e 
segurança, quanto na fiscalização do cumprimento dessas normas. 

A matéria foi significativamente aprimorada pelas comissões que nos 
precederam, tanto no aspecto jurídico-constitucional, quanto nos aspectos 
técnico e de mérito. 

Não obstante, um pequeno detalhe na redação proposta pelo Substitutivo 
no 1 para o parágrafo único do art. 1 o alterou de maneira substancial, 
provavelmente sem intenção, a proposta inicial. Ao considerar como "espaço 
destinado ao uso coletivo" a "propriedade imóvel que se preste à ocupação 
por pessoas", tal redação amplia a abrangência das medidas propostas, 
estendendo-as às residências unifamiliares. Tivemos o cuidado de entrar em 
contato com o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros para 
verificar se essa era a intenção do projeto, e confirmamos nossa 
interpretação de que não o era. A intenção é a prevenção contra incêndio e 
pânico em edificações de uso coletivo, quer sejam elas prédios comerciais, 
quer industriais, quer de prestação de serviços, quer de apartamentos 
residenciais. Como aquela corporação não disporia de meios suficientes para 
fiscalizar as residências unifamiliares, nas quais um incêndio tem menos 
probabilidade de causar danos à vida das pessoas, a preocupação primeira é 
fazer com que o interesse coletivo tenha precedência sobre interesse 
particular, evitando-se que se exponham a risco terceiros que não tenham 
dado causa aos incidentes. Ressalte-se que as leis de uso e ocupação do 
solo já prevêem afastamentos entre as residências, os quais contribuem para 
a redução de riscos. 

Em virtude do exposto, estamos propondo a Emenda no 3, com vistas a 
retomar o sentido original do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.613/01, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Direitos Humanos, e 
com a Emenda no 3, a seguir redigida. 

EMENDA No 3 
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Dê-se ao parágrafo único art. 1 o do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 1 o - •..........•.........•••.••..............••••••........••••.. 

Parágrafo único - Consideram-se edificação ou espaço destinado a uso 
coletivo, para os fins desta lei, os edifícios ou espaços comerciais, industriais 
ou de prestação de serviços, bem como os prédios de apartamentos 
residenciais.". 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.764/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa a fixar 
o efetivo da Polícia Militar do Estado e dar outras providências. 

Publicado em 15/9/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a esta 
Comissão, para exame quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com o advento da Emenda à Constituição no 39, de 2/6/99, o Corpo de 

Bombeiros Militar foi desvinculado da estrutura da Polícia Militar. 
Em decorrência dessa mudança estrutural, foram editadas a Lei 

Complementar no 54, de 1999, que dispõe sobre a organização básica do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras 
providências, e a Lei no 13.400, de 1999, que fixa o efetivo dessa corporação. 

Desse modo, a Lei no 11.099, de 1993, que fixou o efetivo da Polícia Militar 
do Estado, quando, ressalte-se, o Corpo de Bombeiros ainda integrava 
aquela estrutura, tornou-se desatualizada; e isso é a razão principal da 
apresentação do projeto de lei em causa, que vem em substituição ao 
diploma legal retromencionado. 

De acordo com o disposto no inciso VIl do art. 61 da Constituição mineira, 
cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 
dispor sobre a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

De outro lado, não há irregularidade quanto à deflagração do processo 
legislativo, haja vista que a matéria objeto da proposição é de iniciativa 
privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, 111, "a", da mesma 
Carta. 

Assim sendo, quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, não 
há óbice à tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
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e pela legalidade do Projeto de Lei no 1. 764/2001. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.787/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n° 1.787/2001 
dispõe sobre a utilização de coletes à prova de balas pelos profissionais que 
prestam serviços de segurança privada. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/9/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. 
Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
combinado com o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a obrigar as empresas de vigilância a 

fornecer colete à prova de balas para os vigilantes. As razões da 
apresentação desta proposição são louváveis; afinal, trata-se de um 
equipamento que protege o bem mais valioso do trabalhador, que é a vida. 

A matéria, contudo, não pode ser objeto de legislação estadual, porque não 
se enquadra no âmbito da competência legislativa do Estado. O fornecimento 
de equipamento de segurança aos empregados pelo empregador é matéria 
típica do direito do trabalho e é de competência privativa da União, nos 
termos do inciso I do art. 22 da Constituição da República. A ordem 
constitucional em vigor recepcionou a Lei Federal no 7.1 02, de 20/6/83, que 
dispõe sobre a segurança para os estabelecimentos financeiros, estabelece 
as normas para a constituição e o funcionamento das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores e dá outras 
providências. Os arts. 19 e 20 do referido diploma legal disciplinam 
precisamente a matéria objeto do projeto em tela, nos seguintes termos: 

"Art. 19 - É assegurado ao vigilante: 
I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular; 
Art. 20 - Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão 

competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública 
dos Estados e Distrito Federal: 

IV - aprovar uniforme;". 
Sendo assim, a matéria já se encontra disciplinada pela União, que tem a 

competência legislativa correspondente, estando a cargo do Ministério da 
Justiça a aprovação dos uniformes dos vigilantes. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela antíjuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei no 1.78712001. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 
- Eduardo Hermeto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 
1.79412001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, o Projeto de 
Resolução no 1. 794/2001 visa a sustar os efeitos das Portarias no 45 e 46, 
ambas de 1319199, da Fundação Ezequiel Dias. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/912001, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
combinado com o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A CPI da Saúde apresentou projeto de resolução propondo a sustação de 

instrumento normativo expedido pelo Superintendente Geral da Fundação 
Ezequiel Dias, o qual dispõe sobre a estrutura da referida entidade pública. O 
fundamento constitucional da proposição em tela reside no inciso XXX do art. 
62 da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;". 

A proposição em tela nos remete à opção dos constituintes federal e 
estadual, que incluíram no princípio da reserva legal as normas que 
estabelecem a estrutura da administração pública. Aquele é um 
desdobramento do princípio da legalidade: enquanto este estabelece que 
todos os atos da administração pública devem ter fundamento na lei, aquele 
define algumas matérias que devem ser disciplinadas necessariamente por 
lei, e o melhor exemplo disso são as leis que tipificam crimes. 

Neste sentido, o inciso VI do art. 84 da Constituição Federal, em sua 
redação original, estabelecia como competência do Presidente da República 
"dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na 
forma da lei". Ressalte-se que, no âmbito federal, a Emenda Constitucional no 
32, de 11/9/2001, retirou do princípio da reserva legal a definição da estrutura 
da administração pública, dando ao mencionado dispositivo a seguinte 
redação: 
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"Art. 84- ....................................................... . 
VI -dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;". 
A Constituição Estadual, contudo, é enfática ao estabelecer que a estrutura 

da administração pública deve ser definida em lei, de acordo com os seus 
arts. 61, inciso XIII, e 66, inciso 111, alínea "e", "in verbis": 

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, 
não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, especificamente: 

XII - organizacão do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da 
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil 
e dos demais órgãos da Administracão Pública; 

Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 

111 - do Governador do Estado: 
e) a criação, estruturacão e extinção de Secretaria de Estado, órgão 

autônomo e entidade da administração indireta;". (Gritos nossos.) 
Dessa forma, de acordo com o ordenamento constitucional do Estado, não 

pode instrumento normativo inferior à lei dispor sobre a estrutura de entidade 
da administração indireta, motivo pelo qual se verifica que o Superintendente-
Geral da Fundação Ezequiel Dias extrapolou as suas atribuições ao expedir 
as Portarias no 45 e 46, ambas de 1999, que criam, na estrutura da entidade, 
gerências e serviços que não se encontram previstos na Lei no 10.623, de 
16/1/92, que dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações 
públicas do Poder Executivo e dá outras providências. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Resolução no 1.794/2001. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 

1.803/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em análise, de autoria da Mesa da Assembléia, dispõe sobre 

a criação e a implementação do Sistema Integrado de Administração 
Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - SIAFI -
Assembléia. 

Publicado em 4/10/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
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receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c com os arts. 195 e 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva disciplinar os mecanismos e o prazo para a 

criação do sistema integrado de administração financeira da Assembléia 
Legislativa, com o propósito de promover a simplificação e a racionalização 
da gestão orçamentária e financeira, assegurar a transparência na 
administração dos recursos e contribuir para maior eficiência no processo de 
consolidação das contas estaduais. 

Segundo os termos da proposta, a Assembléia Legislativa adotará, em 45 
dias contados da data de publicação da resolução, os procedimentos 
necessários para a implantação do mencionado sistema, denominado SIAFI -
Assembléia. 

O SIAFI - Assembléia disponibilizará a todos os interessados o 
demonstrativo mensal da execução orçamentária, segundo a natureza da 
despesa, bem como o Relatório de Gestão Fiscal. 

Conforme veremos mais adiante, não vislumbramos nenhum vício que 
possa servir de obstáculo à tramitação do projeto. 

As medidas consubstanciadas na proposição em análise, a serem 
publicadas por meio eletrônico e também na Imprensa Oficial do Estado, 
deverão imprimir maior transparência aos atos de gestão fiscal e 
orçamentária desta Casa Legislativa. A iniciativa vai ao encontro dos 
interesses de toda a sociedade e se compatibiliza com os princípios 
norteadores da atividade pública, insculpidos no art. 37 da Constituição 
Federal. 

Cabe privativamente a esta Casa Legislativa, na condição de órgão 
autônomo da administração direta do Estado, utilizar-se da sua autonomia 
administrativa para dispor sobre sua organização e funcionamento, mediante 
a formulação de propostas legislativas que independem da sanção 
governamental. É o que se depreende do disposto no art. 61 da Constituição 
mineira e justifica a apresentação das medidas por meio de projeto de 
resolução. 

O projeto deverá ter o mesmo curso previsto para a aprovação da 
legislação ordinária. Pautando-nos pelos limites de atuação e prerrogativas 
desta Comissão, que se manifesta tão- somente quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais da proposição, opinamos favoravelmente ao 
trâmite da proposição em tela. 

Para conferir maior credibilidade aos procedimentos relativos ao controle 
da gestão financeira previstos na proposta original, entendemos pertinente a 
alteração da redação do art. 4°, facultando ao Ministério Público, órgão 
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responsável pela defesa do patrimônio estatal, o acesso aos dados que 
serão inseridos no sistema. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Resolução no 1.803/2001 com a seguinte 
Emenda no 1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- É facultado o acesso ao SIAFI - Assembléia ao Ministério Público 

e aos órgãos centrais de contabilidade e planejamento do Estado, mediante 
senha personalizada.". 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.808/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em 
epígrafe altera o art. 3° da Lei no 13.458, de 12/1/2001, que dispõe sobre a 
distribuição da quota estadual do salário-educação entre o Estado e os 
municípios. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/2001, o projeto foi distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

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 sálario-educação foi instituído pelo § 5° do art. 212 da Constituição da 

República, que estabelece como fonte adicional de financiamento do ensino 
fundamental público a contribuição social recolhida das empresas na forma 
da lei. 

No âmbito federal, a Lei no 9.424, de 24/12/1996, determina, em seu art. 
15, que o cálculo da referida contribuição deve ser feito com base na alíquota 
de 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título 
aos segurados empregados. O § 1 o do citado dispositivo fixa ainda que o 
montante da arrecadação, após a dedução de 1% em favor do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS -, será distribuído na proporção de um 1/3 
como quota federal e 2/3 como quota estadual. 

Com relação à quota estadual, o art. 2° da Lei Federal no 9.766, de 
18/12/1998, determina sua distribuição entre o Estado e os respectivos 

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



61 
municípios, conforme critérios estabelecidos em lei estadual, devendo, de 
seu total, uma parcela correspondente a pelo menos 50% ser repartida 
proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental 
das respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional 
realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto. 

A distribuição da quota estadual do salário-educação entre o Estado e os 
municípios é tratada na Lei no 13.458, de 12/01/2000, que, em seu art. 3°, 
estabelece as condições para o recebimento das parcelas. Para fazer jus a 
sua parte na quota estadual, o município está condicionado ao cumprimento: 
do art. 212 da Constituição da República, que obriga a aplicação anual de, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de 
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino; do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição da 
República, que obriga a destinação, até 2006, de 60% dos 25% previstos no 
art. 212 da Carta Federal para a manutenção e o desenvolvimento do ensino 
fundamental com o objetivo de assegurar a universalização de seu 
atendimento e a remuneração condigna do magistério; e do art. 7° da Lei 
Federal no 9.424/96, que assegura pelo menos 60% dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério, criado pela respectiva norma, para a remuneração dos 
profissionais do magistério, conforme determinado no § 5° do art. 60 do 
ADCT. 

O autor do projeto de lei em análise, em sua justificação, tornou explícita 
sua intenção de condicionar o repasse da quota estadual ao município tão-
somente ao cumprimento da aplicação de 25% da receita em educação, 
conforme impõe o art. 212 da Constituição da República, dispensando as 
demais exigências. Entretanto, a redação do projeto refere-se ao 
"cumprimento do percentual constitucional para aplicação em educação", o 
que permite o entendimento de que devem ser realizadas as aplicações 
previstas não só no art. 212, mas também as impostas pelo "caput" e pelo § 
5° do art. 60 do ADCT. Conseqüentemente, ficariam mantidas as mesmas 
condições estipuladas na Lei n° 13.458, de 2000. 

Por outro lado, a apuração trimestral prevista no projeto cria 
obrigatoriedade de aplicação constante de 25% dos recursos, o que impede 
que o chefe do Poder Executivo disponha de flexibilidade na gestão de seu 
orçamento. Embora os recursos sejam repassados mensalmente, a apuração 
anual do percentual aplicado favorece a administração dos recursos. 

Para corrigirmos essa impropriedade e deixar claro que o cumprimento do 
art. 212 da Carta Magna é a única condição para o recebimento da quota do 
salário-educação pelo município, apresentamos a Emenda no 1 ao final deste 
parecer. 
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Ressaltamos ainda que, em sua justificação, o autor argumenta que a 

quota estadual do salário-educação, por ser decorrente de disposição legal, é 
obrigatória e não se enquadra nas exigências previstas na Lei Complementar 
no 101, de 4/5/2000, de acordo com a definição de transferência voluntária 
prevista no "caput" de seu art. 25. 

De fato, as exigências apresentadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
referem-se às transferências voluntárias, e o próprio § 3° do citado dispositivo 
excetua, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
constantes nessa lei, as relativas a ações de educação, saúde e assistência 
social. Assim, o Poder Legislativo tem competência para alterar os critérios 
para a distribuição da quota estadual do salário-educação. 

Com relação à tramitação do projeto, não há vicio de naturezas jurídica, 
constitucional nem legal que a impeça, especialmente porque não se trata de 
matéria inserida no rol das competências privativas previstas no art. 66 da 
Constituição do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.808/2001 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 3° da Lei no 13.458, de 12 de janeiro de 2001, de que trata o 
art. 1 o do projeto a seguinte redação: 

"Art. 1°- .................................. .. 
'Art. 3°- O recebimento das parcelas do salário-educação pelos municípios 

fica condicionado à aplicação em educação do percentual estabelecido no 
'caput' do art. 212 da Constituição da República.'.". 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.818/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no 1.818/2001 visa a 
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem - DER - a assumir a 
estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, de acordo com o art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga os Municípios de Dom Silvério e Sem Peixe 
à BR-262. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n' 11.403, de 21/1/94, 
cujo art. 3', no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 

"Art. 3'- Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 
I - .................................................................. . 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV- .............................................................. . 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trãnsito nas rodovias; 

IX- ............................................................. . 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de 

interesse comum, integradas nas respectivas competências". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 

o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que 
julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n' 165-5. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER a realizar ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, conforme 
estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a lei orçamentária 
em vigor (Lei n' 13.825, de 2001) prevê, em seu anexo 111, dotação 
orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios, tendo, como 
subprograma, melhoria em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de 
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
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nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
apresentação de projeto de lei, mas de requerimento, para solicitar 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos 
termos do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.818/2001. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.819/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no 1.819/2001 visa a 
autorizar o DER-MG a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga o Município de lmbé de Minas à BR-116, no 
Município de Ubaporanga. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 21/1/94, 
cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 

"Art. 3°- Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 
I - ...................................................... . 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV - .................................................... .. 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
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educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 

IX· ...................................................... . 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de 

interesse comum, integradas nas respectivas competências;". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 

o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o STF, que julgou inconstitucional o 
inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 165-5. 

Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar uma ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, conforme 
estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a Lei Orçamentária 
em vigor (Lei no 13.825, de janeiro de 2001) prevê, em seu Anexo 111, dotação 
orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios, tendo, como 
subprograma, melhoria em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional" (Ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de 
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
apresentação de um projeto de lei, mas de requerimento solicitando 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos 
termos do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Este é o entendimento reiterado desta Comissão nesta matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei no 1.819/2001. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.820/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no 1.820/2001 visa a 
autorizar o DER - MG a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga o Município de Sericita à BR - 262, no 
Município de Abre-Campo. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11 .403, de 21/1/94, 
cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 

"Art. 3°- Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 
I- ...................................................... .. 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV- ..................................................... . 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 
~- ..................................................... . 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de 

interesse comum, integradas nas respectivas competências;". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 

o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o STF, que julgou inconstitucional o 
inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 165-5. 

Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar uma ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, conforme 
estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a Lei Orçamentária 
em vigor (Lei no 13.825, de janeiro de 2001) prevê, em seu Anexo 111, dotação 
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Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional" (Ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de 
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
apresentação de um projeto de lei, mas de requerimento solicitando 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos 
termos do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Este é o entendimento reiterado desta Comissão nesta matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1 .820/2001 . 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.821/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no 1.821/2001 visa a 
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem - DER - a assumir a 
estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12110/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, de acordo com o art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga os Municípios de Cônego Marinho e 
Januária, passando pelo Distrito de Brejo do Amparo e pela comunidade 
Olhos d'Água. 
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O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 21/1/94, 

cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 
"Art. 3°- Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 
I- ......................................................... . 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV- ...................................................... . 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 

IX- ....................................................... . 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de 

interesse comum, integradas nas respectivas competências". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 

o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que 
julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER a realizar ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, conforme 
estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a lei orçamentária 
em vigor (Lei no 13.825, de 2001) prevê, em seu anexo 111, dotação 
orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios, tendo, como 
subprograma, melhoria em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constituicional" (ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de 
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
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apresentação de projeto de lei, mas de requerimento, para solicitar 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos 
termos do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.821/2001. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.822/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no 1.822/2001 visa a 
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem - DER - a assumir o 
controle e a manutenção da estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga a BR-116, no Município de lnhapim, aos 
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 21/1/94, 
cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 

111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 
pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 
entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 
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Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 
o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que 
julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER a realizar uma 
ação administrativa que já está prevista entre as suas competências, 
conforme estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a lei 
orçamentária em vigor (Lei no 13.825, de janeiro de 2001) prevê, em seu 
anexo 111, dotação orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios, 
tendo, como subprograma, melhoria em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de 
modificação na ordemjurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
apresentação de um projeto de lei, mas de requerimento para solicitar 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos 
termos do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Este é o entendimento reiterado desta Comissão nesta matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei no 1.822/2001. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 640/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em epígrafe dispõe sobre a 
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concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado. 

O projeto foi aprovado em 1 o turno com as Emendas nos 1 a 5, 
apresentadas pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Ressalte-se que esta Comissão deixou de manifestar-se acerca dos 
impactos financeiros e orçamentários do projeto, em razão de ter perdido 
prazo para emitir parecer, o que passamos a fazer no 2° turno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Com o intuito de incentivar empresas a apoiar financeiramente projetos 
esportivos no Estado, a proposição prevê a concessão de incentivos fiscais, 
especificamente, a dedução de até 3% do valor devido ao Estado, relativo à 
quota-parte do ICMS que lhe compete, na forma estabelecida no projeto. 

Embora tenha a Comissão de Constituição e Justiça concluído pela 
legalidade da proposição, vale lembrar que o parecer foi exarado em 
25/11/99, quando ainda não havia sido editada a Lei Complementar Federal 
no 101, de 4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicável a todos os entes da 
Federação. 

A mencionada lei, ao tratar da renúncia de receita, determina em seu art. 
14 que devem estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que devam iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes os projetos cujo objeto seja autorizar a concessão ou a ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita. 

Assim, além da necessidade de os impactos financeiros decorrentes da 
adoção da medida dessa natureza estarem previstos na LDO e na Lei 
Orçamentária, deve-se levar em consideração que a aplicação das normas 
contidas no projeto sob comento implicaria queda na arrecadação tributária 
do Estado, e, para tanto, deve haver medidas de compensação por meio de 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição. 

Por essas razões, o projeto está a merecer reparos a fim de que se 
coadune com as normas de finanças públicas introduzidas em nosso 
ordenamento jurídico pela Lei Complementar no 101, de 2000. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar o Substitutivo no 1 ao 
vencido, visando a corrigir o problema indicado. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 640/99, 

no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1 o turno, a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
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Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivo fiscal a contribuinte que apoiar 

financeiramente projeto esportivo, nos termos desta lei. 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - incentivador o contribuinte tributário que apóie financeiramente projeto 

esportivo; 
11 - empreendedor o promotor de projeto esportivo. 
Art. 3° - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente 
projeto esportivo poderá deduzir a quantia aplicada mensalmente, até o limite 
de 4% (quatro por cento) do valor do imposto devido, referente à quota-parte 
do Estado, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei. 

Parágrafo único - A dedução nos termos deste artigo somente poderá ser 
iniciada pelo contribuinte trinta dias após o repasse dos recursos ao 
empreendedor. 

Art. 4° - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos 
seguintes segmentos esportivos: 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino como atividade 
curricular e em formas assistemáticas de educação, promovido por entidades 
não integrantes dos referidos sistemas, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da 
cidadania e a prática do lazer, evitando-se a seletividade e a 
hipercompetitividade de seus praticantes: 

li - desporto de participação, praticado de modo voluntário, compreendendo 
as modalidades desportivas realizadas com a finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na vida social, na promoção da saúde e da 
educação e na preservação do meio ambiente; 

111 - desporto de rendimento, praticado com a finalidade de obter resultados 
e integrar pessoas e comunidades, organizado e praticado de modo não 
profissional, compreendendo o desporto amador, identificado pela liberdade 
de prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de 
incentivos materiais para atletas de qualquer idade. 

Parágrafo único - Poderão ser também beneficiados, nos termos desta lei, 
projetos que visem à aquisição de equipamentos e à preservação, à 
manutenção ou à construção de infra-estrutura destinada à prática 
desportiva. 

Art. 5° - O montante de recursos deduzidos na forma desta lei observará a 
seguinte distribuição: 
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I - 30% (trinta por cento) para o desporto educacional; 
11 - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo 60% 

(sessenta por cento) destes para os programas de cunho social que 
beneficiem a população carente; 

111- 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento; 
IV - 10% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a 

preservação, a manutenção ou a construção de infra-estrutura necessária à 
prática do esporte nos segmentos definidas nos itens anteriores. 

Parágrafo único - É vedada a concessão de incentivo a projeto esportivo a 
ser desenvolvido em circuito privado ou comercial. 

Art. 6°- O total de recursos provenientes da arrecadação de ICMS postos à 
disposição pelo Estado para a finalidade prevista no art. 3° desta lei não 
poderá ser inferior aos seguintes percentuais: 

I - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), no primeiro exercício subseqüente 
ao da publicação desta lei; 

11 - 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), no segundo exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

111- 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento), nos exercícios seguintes. 
Parágrafo único - Atingido o limite máximo do incentivo, previsto pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, o projeto esportivo aprovado, em fase de 
captação de recursos, aguardará o exercício fiscal seguinte para receber o 
incentivo. 

Art. 7° - O contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da publicação 
desta lei poderá quitar o débito em até cento e oitenta dias após essa data, 
com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da multa devida, desde que 
apóie financeiramente projeto esportivo, nos termos deste artigo. 

§ 1 o - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte 
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, 
em até cinco dias após o seu deferimento, efetuará o recolhimento do valor 
devido, após o desconto, da seguinte forma: 

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de 
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o 
pagamento de tributos estaduais; 

11 - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo 
contribuinte incentivador ao empreendedor esportivo, autorizado pela 
comissão técnica, por meio de cheque nominal depositado em conta bancária 
de que este seja titular, observadas, ainda, outras condições estabelecidas 
em regulamento. 

§ 2° - O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá, a critério da 
Secretaria de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma e no prazo 
previstos. 
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§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida 
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação 
pelo sujeito passivo. 

Art. 8° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3°, bem como o 
dos recursos repassados na forma do inciso li do§ 1° do art. 7°, será de, no 
máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos destinados ao projeto 
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a título de 
contrapartida, nos termos definidos em regulamento. 

Art. go - Somente receberá apoio financeiro com recursos provenientes da 
aplicação desta lei o projeto esportivo previamente aprovado por comissão 
técnica instituída pela Secretaria de Estado de Esportes e composta por: 

I - dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes; 
li - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
111 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 

Social, da Criança e do Adolescente; 
V - seis representantes das entidades associativas de modalidades 

esportivas sediadas no Estado, por elas indicados em reunião convocada 
especialmente para este fim pela Secretaria de Estado de Esportes; 

VI - um representante das Associação Mineira de Municípios - AMM. 
§ 1 o - Competem à comissão técnica criada neste artigo as seguintes 

atribuições: 
I - analisar, avaliar e decidir sobre os projetos esportivos apresentados para 

os fins previstos nesta lei, exclusivamente quanto aos aspectos da 
regularidade documental, da atividade esportiva e da compatibilidade de seus 
custos; 

11 - emitir pareceres de deferimento ou indeferimento dos projetos 
encaminhados para sua avaliação; 

111 - solicitar à Secretaria de Estado de Esporte, quando entender 
necessário, a assessoria técnica disponível para o cumprimento de suas 
atribuições; 

IV - elaborar e determinar a publicação do edital anual contendo os 
percentuais de recursos a serem disponibilizados em decorrência da 
aplicação desta lei e demais requisitos para o recebimento dos projetos; 

V - divulgar, no órgão oficial do Estado, os projetos qualificados para a 
captação dos recursos de que trata esta lei; 

VI - analisar a prestação de contas de resultados do projeto incentivado, 
tanto no tocante à correta aplicação dos recursos incentivados, quanto no 
tocante à divulgação do apoio institucional e da marca desta lei; 
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Vil - receber e encaminhar à Secretaria de Estado da Fazenda as 

prestações de contas contábeis dos projetos, para o processo de auditoria; 
VIII -zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos, propondo as 

medidas que assegurem a adequada utilização dos recursos incentivados; 
IX - elaborar o seu regimento interno; 
X - resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência. 
§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contiver a intenção do 

incentivador em apoiá-lo financeiramente. 
§ 3°- A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos a 

serem concedidos a cada projeto. 
§ 4° - O regimento interno preverá a duração do mandato dos 

representantes de que trata o art. 9°, V. 
§ 5° - É vedado o voto de membro da comissão de que trata esse artigo 

quando o projeto estiver ligado à entidade que representar. 
§ 6° - A Secretaria de Estado de Esportes tornará disponível para os 

interessados a documentação referente aos projetos esportivos relacionados 
com esta lei. 

Art. 1 O - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera 
federativa, exceto: 

I - escola pública; 
11 - entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade 

relacionada com a área esportiva. 
Parágrafo único - O total de recursos destinados aos empreendedores a 

que se referem os incisos I e 11 deste artigo não poderá ser superior a 50% 
(cinqüenta por cento) da parcela da receita do ICMS destinada anualmente 
pelo Estado a projetos esportivos. 

Art. 11 - É vedada a concessão de incentivo fiscal nos termos desta lei em 
caso de projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador, qualquer de 
seus sócios ou instituições a ele coligadas. 

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se 
aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cõnjuge ou ao 
companheiro do incentivador ou de seus sócios. 

Art. 12 - A divulgação das atividades ou das obras resultantes dos projetos 
esportivos financiados nos termos desta lei conterá menção do apoio 
institucional desta lei, com inserção de sua marca ou citação de sua 
utilização. 

Art. 13 - O incentivador ou o empreendedor que utilizar indevidamente os 
benefícios desta lei, mediante fraude ou doto, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido 
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, 
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penais ou tributárias; 

11- pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos em lei. 
Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria- Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 640/99 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivo fiscal a contribuinte que apoiar 

financeiramente projeto esportivo, nos termos desta lei. 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - incentivador o contribuinte tributário que apóie financeiramente projeto 

esportivo; 
li- empreendedor o promotor de projeto esportivo. 
Art. 3° - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente 
projeto esportivo poderá deduzir a quantia aplicada mensalmente, até o limite 
de 3% (três por cento) do valor do imposto devido, referente à quota-parte do 
Estado, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei. 

Parágrafo único - A dedução nos termos deste artigo somente poderá ser 
iniciada pelo contribuinte trinta dias após o repasse dos recursos ao 
empreendedor esportivo. 

Art. 4 o - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos 
seguintes segmentos esportivos: 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino como atividade 
curricular e em formas assistemáticas de educação, promovido por entidades 
não integrantes dos referidos sistemas, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do individuo e a sua formação para o exercício da 
cidadania e a prática do lazer, evitando-se a seletividade e a 
hipercompetitividade de seus praticantes; 

11 - desporto de participação, praticado de modo voluntário, compreendendo 
as modalidades desportivas realizadas com a finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na vida social, na promoção da saúde e da 
educação e na preservação do meio ambiente; 
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111 - desporto de rendimento, praticado com a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e comunidades, organizado e praticado de 
modo não profissional, compreendendo o desporto amador, identificado pela 
liberdade de prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração 
ou de incentivos materiais para atletas de qualquer idade. 

Parágrafo único - Poderão ser também beneficiados, nos termos desta lei, 
projetos que visem à aquisição de equipamentos e à preservação , à 
manutenção ou à construção de infra-estrutura destinada à prática 
desportiva. 

Art. 5° - O montante de recursos deduzidos na forma desta lei observará a 
seguinte distribuição: 

I - 30% (trinta por cento) para o desporto educacional; 
11 - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo 60% 

(sessenta por cento) destes para os programas de cunho social que 
beneficiem a população carente; 

111 - 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento; 
IV - 1 O% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a 

preservação, a manutenção ou a construção de infra-estrutura necessária à 
prática do esporte nas modalidades definidas nos itens anteriores. 

Parágrafo único - É vedada a concessão de incentivo a projeto esportivo a 
ser desenvolvido em circuito privado ou comercial. 

Art. 6° - A soma dos recursos do ICMS postos à disposição pelo Estado 
para a finalidade prevista no art. 3° desta lei não poderá exceder, 
relativamente ao montante da receita líquida anual do imposto, os seguintes 
percentuais: 

I- 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), no exercício de 2001; 
11 - O, 10% (zero vírgula dez por cento), no exercício de 2002; 
111 - 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2003 e 

seguintes. 
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto esportivo 

aprovado aguardará o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo. 
Art. 7° - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até a 

data da promulgação desta lei poderá quitá-la em até cento e oitenta dias 
após sua publicação, com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da multa 
devida, desde que apóie financeiramente projeto esportivo, nos termos deste 
artigo. 

§ 1°- Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte 
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, 
até cinco dias após o seu deferimento, efetuará o recolhimento do valor 
devido, após o desconto, da seguinte forma: 

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de 
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11 - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo 
contribuinte incentivador ao empreendedor esportivo, autorizado pela 
comissão técnica, por meio de cheque nominal depositado em conta bancária 
de que este seja titular, observadas, ainda, outras condições estabelecidas 
em regulamento. 

§ 2° - O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá, a critério da 
Secretaria de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma e no prazo 
previstos. 

§ 3° - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 o deste artigo 
importa a confissão do débito tributário. 

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida 
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação 
pelo sujeito passivo. 

Art. 8° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3°, bem como o 
dos recursos repassados na forma do inciso li do § 1 o do art. 7", será de, no 
máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos destinados ao projeto 
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a título de 
contrapartida, nos termos definidos em regulamento. 

Art. go - Somente receberá apoio financeiro com recursos provenientes da 
aplicação desta lei o projeto esportivo previamente aprovado por comissão 
técnica instituída pela Secretaria de Estado de Esportes e composta por: 

I - dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
111- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 

Social, da Criança e do Adolescente; 
V - cinco representantes das entidades associativas de modalidades 

esportivas sediadas no Estado, por elas indicados em reunião convocada 
especialmente para este fim pela Secretaria de Estado de Esportes; 

VI - um representante das associações microrregionais de municípios, por 
elas indicado. 

§ 1 o - A comissão técnica regulamentará as normas para a seleção dos 
empreendedores aptos a receber os benefícios desta lei. 

§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contiver a intenção do 
incentivador em apoiá-lo financeiramente. 

§ 3°- A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos a 
serem concedidos a cada projeto. 

§ 4° - A Secretaria de Estado de Esportes tornará disponível para os 
interessados a documentação referente aos projetos esportivos relacionados 
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com esta lei. 

Art. 1 O - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera 
federativa, exceto: 

1 - escola pública; 
11 - entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade 

relacionada com a área esportiva. 
Parágrafo único - O total de recursos destinados aos empreendedores a 

que se referem os incisos I e li deste artigo não poderá ser superior a 50% 
(cinqüenta por cento) da parcela da receita do ICMS destinada anualmente 
pelo Estado a projetos esportivos. 

Art. 11 - É vedada a concessão de incentivo fiscal nos termos desta lei em 
caso de projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador, qualquer de 
seus sócios ou instituições a ele coligadas. 

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende- se 
aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou ao 
companheiro do incentivador ou de seus sócios. 

Art. 12 - A divulgação de projeto financiado nos termos desta lei conterá 
menção ao apoio institucional do Governo do Estado e da Secretaria de 
Estado de Esportes. 

Art. 13 - O incentivador que utilizar indevidamente os beneficios desta lei, 
mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido 
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, 
penais ou tributárias; 

11 - pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos em lei. 
Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 

falecimento da Sra. Maria Aparecida Guimarães Wanderley Costa, ocorrido 
em 18/10/2001, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Vicente Pereira, ocorrido em 19/10/2001, no Município de Tocos do Moji. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento da 
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Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei no 1.855/2001 - Requerimentos nos 2.740 a 
2.775/2001 - Requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dalmo 
Ribeiro Silva e Ermano Batista e outros, da Comissão Especial do BDMG, da 
Comissão Especial do Programa de Concessão de Rodovias e da Comissão 
de Defesa do Consumidor - Comunicações: Comunicações das Comissões 
do Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2) 
e Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Bejani, 
Dinis Pinheiro, Adelino de Carvalho, Marcelo Gonçalves, Pinduca Ferreira e 
Elbe Brandão - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial da Prostituição Infantil -
Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 72 e 73/2001 - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Ermano Batista e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos do Dalmo Ribeiro Silva, da Comissão Especial do Programa 
de Concessão de Rodovias, da Comissão Especial do BDMG e da Comissão 
de Defesa do Consumidor; aprovação- Questão de ordem - Requerimento do 
Deputado lvair Nogueira; deferimento; discurso do Deputado lvair Nogueira -
Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; deferimento; discurso do 
Deputado Anderson Adauto - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; 
deferimento; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite - Requerimento do 
Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; 
discurso da Deputada Elaine Matozinhos - 2• Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves; aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 805/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade 
do Substitutivo no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 825/2000; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; declarações de voto; questão de ordem -
Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 63/2001; 
discursos dos Deputados Geraldo Rezende e Antônio Carlos Andrada; 
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questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência 
de número regimental para a continuação dos trabalhos; prorrogação da 
reunião; discursos dos Deputados Paulo Piau, Marco Régis e Miguel Martini; 
encerramento da discussão; questões de ordem; chamada para verificação 
do número regimental; inexistência de quórum especial para votação de 
proposta de emenda à Constituição - Prosseguimento da discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Resolução no 1.802/2001; discurso do Deputado lrani 
Barbosa; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

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

Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior-
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira- 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 Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia -
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 Olinto Godinho) Às 14h15min, a lista de 

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

1 • Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Dimas Rodrigues, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
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correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento, 

informando, em atenção a pedido de diligência referente ao Projeto de Lei no 
1.759/2001, encaminhado por meio do Ofício no 2.027/2001/SGM, que o 
expediente foi enviado à Secretaria de Administração. (-Anexe-se ao Projeto 
de Lei no 1.759/2001.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando cópia de documentos elaborados em resposta a 
pedidos de diligência referentes a diversos projetos de lei. (- Anexe-se a 
respectiva documentação aos Projetos de Lei nos 56, 260, 462, 622 e 710/99, 
977/2000 e 1.742/2001.) 

Do Sr. Edílson Euzébio de Lima, Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas - CDL - de São João del-Rei, solicitando informações sobre o 
andamento do Projeto de Lei no 1.512/2001, que altera o Programa Micro 
Geraes. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.512/2001.) 

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 W 1.855/2001 

Declara de utilidade pública a Obra Unida Lar Ozanam, com sede no 
Município de Muriaé. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Unida Lar 

Ozanam, com sede no Município de Muriaé. 
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. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: A entidade para a qual propomos a declaração de utilidade 

pública tem por finalidade a prática da caridade cristã por meio da assistência 
social e da promoção humana. Em vista disso, auxilia famílias necessitadas, 
proporcionando-lhes, inclusive, serviços médico-ambulatoriais. Com esse 
trabalho regular, de natureza humanitária, busca minorar as dificuldades 
enfrentadas pelos segmentos mais pobres fixados no Município de Muriaé. 

Observando a entidade os principias que norteiam a declaração de 
utilidade pública, particularmente a Lei no 12.972, de 27/7/98, é merecedora 
do título declaratório que ora submetemos à aprovação deste parlamento. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
No 2.740/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 

formulada manifestação de apoio ao Projeto de Lei Federal no 25/2001. (- À 
Comissão de Saúde.) 

N° 2.741/2001, dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, 
solicitando sejam pedidas explicações à Secretaria do Planejamento relativas 
ao Projeto de Lei no 1. 796/2001. 

N" 2.742/2001, dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, 
solicitando sejam pedidas informações à Secretaria do Planejamento 
relativas ao Projeto de Lei no 1. 796/2001. 

N" 2.743/2001, dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, 
solicitando sejam pedidos esclarecimentos à Secretaria do Planejamento 
relativas ao Projeto de Lei no 1.796/2001. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

No 2.744/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com a empresa Vinhos Campino. 
(-À Comissão de Turismo.) 

No 2.745/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da Cãmara dos Deputados com vistas a sua 
interferência junto a essa Casa e ao Senado para que direcione a garantia de 
US$2.457.000.000,00, a ser recebida da Polônia, aos Municípios do Norte de 
Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 2.746/2001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignada 
nos anais da Casa manifestação de apoio ao Cardeal Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, em virtude de noticiário publicado na imprensa mineira 
envolvendo o Cardeal e a PUC-MG. (-À Comissão de Educação.) 

No 2.747/2001, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 
encaminhada à bancada mineira na Câmara dos Deputados e no Senado 
manifestação de apoio à Indicação no 811/2001 da Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão. 

N" 2. 748/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a que seja realizada 
auditoria ambiental na empresa Brumafer Mineração Ltda., a fim de se 
verificar se suas atividades de mineração na serra da Piedade estão em 
consonância com a legislação em vigor. 

N" 2.749/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor do Instituto Médico-Legal de Varginha com vistas 
a que informe o número de óbitos registrados nesse Instituto nos anos de 
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2000 e 2001 resultantes de espancamento. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.750/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a designação de 
Promotor de Justiça para acompanhar o processo que apura a morte do 
preso José Marcelo Vinhas de Oliveira, em 4/10/2001, em Varginha. 

W 2.751/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a designação de 
Promotor de Justiça para acompanhar inquérito policial aberto pela Delegacia 
de Polícia de Brumadinho, em que figura como vítima o Sr. Antônio de Freitas 
Vasconcelos. 

W 2.752/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada à Procuradora-Geral da Defensoria Pública do Estado a nomeação 
de Defensor Público para o Sr. Antônio de Freitas Vasconcelos. 

W 2.753/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Cel. PM Maurício Antônio dos Santos, do 2° Comando Regional 
da PMMG, de Bom Despacho, a apuração de denúncia formulada pelos Srs. 
Donizete Rosa e Marcos Antônio da Silva Marques contra policiais militares. 

W 2.754/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia relativa a maus-
tratos e agressão que teriam sido praticados contra o preso Sérgio Renato 
Luiz. 

No 2.755/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Sr. Quintino do Prado, relator do agravo de instrumento 
que cassou a liminar prolatada pelo Juiz da 4a Vara Cível da Capital com 
vistas a que seja cumprida imediatamente a decisão do Tribunal de Alçada 
que permite a reintegração de posse das Iam ílias que residem em imóvel 
situado na Av. do Contorno. 

W 2.756/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que resolva, o 
mais breve possível, o problema relativo ao Cabo Marcos Aurélio Soares da 
Silva e ao Soldado Hélio Nascimento Ferreira. 

No 2.757/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
aprovada manifestação de repúdio dessa Comissão aos atos de abuso de 
poder praticados pelo Prefeito Municipal de São Geraldo contra integrantes 
da PMMG nesse município. 

W 2.758/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que se 
cumpram, nas cadeias públicas, as normas legais em vigor no que diz 
respeito à revista às pessoas. 

No 2.759/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se 
encaminhe manifestação de aplauso ao Cabo Marcos Aurélio Soares da Silva 
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N° 2.760/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG correspondência contendo 
denúncias do preso Antônio Sérgio Souto Bernardo, da Cadeia Pública de 
Peçanha. 

No 2.761/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública correspondência contendo 
denúncias do preso Antônio Sérgio Souto Bernardo, da Cadeia Pública de 
Peçanha. 

W 2.762/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública correspondência contendo 
denúncias de irregularidades na Cadeia Pública de ltabira. 

W 2.763/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Policia cópia de denúncia apresentada pela Sra. 
Maria das Graças dos Anjos. 

No 2.764/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos cópia de 
denúncia apresentada pela Sra. Maria das Graças dos Anjos. 

No 2. 765/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta 
Casa por Sérgio Renato Luiz. 

No 2. 766/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública solicitação do Sr. Antônio 
Sérgio Souto Bernardo, preso na Cadeia Pública de Peçanha. 

N° 2.767/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado solicitação do 
Sr. Edvaldo dos Santos Gomes. 

W 2.768/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado denúncia de delitos 
ocorridos no Edifício JK, nesta Capital. 

No 2. 769/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo 
aos Ministros da Previdência Social, do Planejamento, do Trabalho e da 
Educação com vistas a que sejam abertos canais de negociação com os 
servidores das instituições de ensino superior e do sistema de previdência 
social. 

W 2.770/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo 
aos Ministros da Previdência Social, da Educação e do Planejamento e aos 
Deputados Federais por Minas Gerais com vistas a que recebam os 
servidores da saúde, da educação e da previdência social em greve há vários 
dias. 
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N" 2.771/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 

apelo aos Ministros da Previdência Social, do Trabalho e da Saúde com 
vistas a que se promova concurso público para suprir a defasagem do quadro 
de servidores do sistema previdenciário. 

No 2. 772/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de protesto pela ausência 
injustificada de representantes do Banco Central em audiência pública dessa 
Comissão. 

No 2.773/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
encaminhado ao Ministério Público o documento que menciona, relativo ao 
encerramento das atividades da Creditec - BANCOB, no Município de 
Serranos. 

W 2.774/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Educação com vistas a que determine a realização de 
estudos que viabilizem a implantação de Curso de Magistério no ensino 
médio da Escola Estadual Marçal Ciríaco da Silva, no Distrito de Xonim, 
Município de Governador Valadares. 

N" 2.775/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando se 
peça ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral explicação para o 
fato de não ter sido incluído no Projeto de Lei no 1.796/2001, o demonstrativo 
da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e 
metas constantes no documento que menciona. 

W 2.776/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando se 
peça ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral que explique o 
fato de não ter sido incluído, no Projeto de Lei n° 1.796/2001, os 
demonstrativos que menciona, estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2002. 

No 2.777/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando se 
peça ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral a apresentação de 
memória de cálculo de receita proposta no Projeto de Lei no 1. 796/2001, que 
se refere à classificação "Outras Receitas de Capital - Restituição de Parcela 
dos Créditos com a União". 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja instalada nesta Casa 
comissão permanente do narcotráfico. (-Distribuídos ã Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Ermano Batista e outros, da Comissão Especial do BDMG, da 
Comissão Especial do Programa de Concessão de Rodovias e da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2) e 
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Bilac Pinto. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos que 

nos visitam nesta Casa na esperança de que se faça justiça, amigos que nos 
acompanham pela TV Assembléia, há alguns dias venho pensando muito a 
respeito dessa proposta de emenda à Constituição, sobre a pessoa que foi 
iluminada, e não tenho dúvida em dizer isso, que é a Deputada Elbe 
Brandão, em querer fazer justiça. Uma pessoa pode ser uma autoridade, mas 
não deve perder a sensibilidade humana, não deve deixar nunca que um livro 
respeitado, que é a Constituição Federal, supere aquilo que respeita o ser 
humano. 

Ouvimos certas autoridades dizerem que essa proposta de emenda à 
Constituição é inconstitucional, e digo a essas pessoas: "Doutor, a 
Constituição Federal prega que a saúde é direito do cidadão brasileiro, e 
estamos vendo milhares de pessoas que morrem neste Brasil por falta de 
atendimento à saúde, mas está escrito na Constituição que ele tem direito". 

Quando lemos esse livro tão importante que é a Constituição Federal, 
vemos que o cidadão tem direito à segurança, mas, quando lemos os jornais, 
ouvimos a televisão e o rádio, ficamos sabendo que de três em três minutos 
morre uma pessoa assassinada ou assaltada no Brasil. Onde está a 
segurança, que está prevista na Constituição Federal? 

Lemos na Constituição Federal que toda criança tem direito à educação e, 
ao mesmo tempo, sabemos que no vale do Jequitinhonha as crianças 
chegam a comer cachorros para não morrerem de fome e não estudam. 
Onde está o respeito àquilo que foi feito em 1988, presidido por Ulisses 
Guimarães, tão saudoso, e que também não é respeitado? É justo que a 
irresponsabilidade de vários governos que passaram por este Estado 
maravilhoso, que é maior que vários países, tenha contratado pessoas por 2, 
3, 5 ou 1 O anos, pessoas que estão aqui há 1 O, 15, 20 anos, e que só têm 
uma certeza: podem dormir empregadas e acordar desempregadas. Isso é 
justo? Ai, sinto que essas autoridades que deixaram a sensibilidade humana 
um pouco de lado começam a adquiri-la, começam a pensar e contar não até 
dez, mas até mil. 

O que vamos votar aqui hoje, e tomara que votemos, será apenas para 
fazer justiça com famílias. Não adianta a imprensa, porque não tenho medo 
desse negócio de manchetes de imprensa, colocar no jornal que o Deputado 
Alberto Bejani, que o PFL votou a favor de uma coisa que não é 
constitucional. Isso não nos interessa, não estou preocupado com isso. Sou 
da imprensa falem mal ou bem, coloquem na imprensa, e agradecerei. Estou 
preocupado com minha consciência, de saber que aqui está, não todas as 
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pessoas, mas parte das pessoas cujos dias de angústia que estão 
passando Deus sabe. Elas estão vendo esta Casa como a Casa da bênção, 
para começar o primeiro passo para efetivá-las e fazer com que possam 
dormir empregadas e acordar empregadas. 

Quero dizer a vocês que aqui estão, a vocês que estão nos acompanhando 
por meio da TV Assembléia, à imprensa que aqui está presente, que o voto 
do PFL é declarado, é o voto favorável a esse momento de lucidez, a esse 
momento abençoado por Deus que teve a Deputada Elbe Brandão. Vamos 
votar a favor, sim. 

Não temos que esconder absolutamente nada do Plenário da Casa, que é 
soberano. É aqui que se decide e se mostra para o Estado de Minas Gerais e 
para o Brasil que se faz justiça. Quando você faz uma obra que vem ao 
encontro daquilo que a população necessita, pouco espaço tem em alguns 
setores da imprensa, a não ser que pague ou dê dinheiro. 

Não me preocupo, porque a imprensa não me dá voto nem me tira voto. O 
que me dá voto é o trabalho. E trabalhar, trabalho, como todos aqui na Casa 
trabalham. Portanto, não vou me estender, mas quero dizer a V. Exas., 
Deputados e Deputadas aqui presentes, que a Constituição é maravilhosa e 
a respeitamos. Mas quando entram em jogo o ser humano e este livro que 
aqui está, fico do lado de cá, porque é o ser humano. Muito obrigado. 

' - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro• - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, servidores do Estado, professores designados que aqui se 
encontram nesta manifestação espontãnea, bonita e fantástica e imprensa 
aqui presente, vou externar algumas considerações sobre uma luta nossa, 
uma bandeira que considero das mais importantes para vocês, professores, 
para os Deputados, para o Governo de Minas, para nossas crianças e para o 
povo mineiro. Há alguns anos tivemos aqui a aprovação da famosa lei 
chamada Robin Hood e, recentemente, após apelos de inúmeros Prefeitos, 
entre eles meu irmão, Prefeito de lbirité, Toninho Pinheiro, após trabalho 
intenso dos Deputados, conseguimos a instituição da Comissão Especial 
para Rediscussão do ICMS em Minas Gerais. 

Por generosidade do Deputado Alberto Bejani, assumi, naquele instante, a 
condição de relator da Comissão Especial, logicamente com o objetivo de 
ajudar os mais pobres, levar recursos para os mais necessitados, fazer ações 
solidárias, porque aqui nos encontramos para percorrer esses caminhos. 

Ultimamente, o meu nome tem sido alvo de constantes ataques, mais 
precisamente pelo jornal "O Tempo", de Betim. Quero tecer comentários, item 
por item, a respeito dos ataques que injustamente desferiram contra minha 
pessoa. Há alguns meses, aqui na Casa, numa manifestação maravilhosa, 
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tivemos a oportunidade de reunir mais de 500 Prefeitos das cidades mais 
pobres do Estado de Minas Gerais para redistribuirmos o ICMS de forma 
mais justa, humana e solidária. 

Betim, a cidade poderosa; Betim, a cidade milionária; Betim, a cidade que 
não tem mais onde colocar dinheiro; Betim, que está entupida de recursos 
financeiros, achou por bem, numa atitude de ganãncia, de egoísmo e de 
desrespeito ao ser humano e a Minas Gerais, fazer uma reunião com as 80 
cidades mais ricas. Algumas manchetes: "Nova Robin Hood Volta a 
Preocupar Betim", "Município de Betim é o que Perderia com Modificações". 

"Deputado Estadual de lbirité quer tirar mais recursos de Betim." Pergunto 
aos Deputados e à imprensa: este modesto Deputado, oriundo de lbirité, tem 
algum poder para tirar recursos de alguém? Sou, administradores e 
representantes de Betim, um Deputado cônscio, ciente de minhas 
responsabilidades e sabedor, sobretudo, de que minhas ações aqui têm que 
ser voltadas para os mais pobres, os mais humildes. Em momento algum vou 
me curvar ao poderio econômico de Betim, de seus representantes e 
administradores. Sinto-me lisonjeado quando os administradores de Betim 
falam de mim desta forma: "Deputado Dinis Pinheiro quer tirar recursos de 
Betim". Cabe à Assembléia Legislativa, representante de vocês, porta-voz do 
povo mineiro, e não a mim, nortear, posicionar-se e definir para onde os 
recursos do ICMS serão direcionados. 

Num outro momento, o Deputado lvair Nogueira, representante da cidade 
milionária de Betim, que deveria dar um exemplo de solidariedade e ajudar os 
mais pobres, fala na sua entrevista: "Deputado Dinis Pinheiro foi oportunista. 
Deputado Dinis Pinheiro apresenta emenda Frankenstein. Deputado Dinis 
Pinheiro apresenta emenda inconstitucional e inaceitável", Talvez o Deputado 
lvair Nogueira ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer o Regimento 
Interno da Casa. O Deputado Dinis Pinheiro em momento algum apresentou 
emenda. Apresentei um projeto para ser apreciado pelos Deputados. Talvez 
o Deputado lvair Nogueira e o Prefeito de Betim não saibam o que significa 
emenda Frankenstein. Frankenstein, Deputado lvair Nogueira, Prefeito de 
Betim, Secretário Municipal da Fazenda de Betim, Frankenstein é criação 
literária em que diversas partes se unem num só corpo. Faço esse desafio ao 
Deputado lvair Nogueira, representante dos milionários, ao Prefeito de Betim, 
ao Secretário Municipal da Fazenda: em que ponto meu projeto apresenta 
algum item que não seja pertinente ao projeto de ICMS do Estado? Faço 
esse desafio. O Secretário da Fazenda de Betim esteve aqui, mas, numa 
atitude covarde de pessoa fraca, não teve sequer a hombridade de fazer a 
leitura, na íntegra, de carta ameaçadora do Município de Betim. Betim não é 
dona do ICMS mineiro. Betim não pode reclamar do que não é seu. Betim 
deveria enxergar que no nosso mundo, no meio de tanta pobreza, não pode 
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ser um oásis de luzes enquanto ao seu redor existe um inferno de pobreza, 
de miséria e de fome. Ao invés de fazer reuniões com os mais ricos, Betim 
deveria, numa atitude de desprendimento, de humanidade, de cristianismo, 
dar um exemplo ajudando os mais humildes, os municípios pobres e o povo 
de Minas Gerais. 

Só para ilustrar, Betim tem receita de R$13.000.000,00 de ICMS, arrecada 
quase R$30.000.000,00 mensais. 

O projeto apresentado por mim, após intenso debate, com a colaboração 
dos Deputados Ermano Batista, grande amigo e conhecedor do assunto, 
Arlen Santiago e Alberto Bejani, beneficia mais de 15 milhões de mineiros, 
mais de 770 cidades. Nesse projeto, pelo qual Betim, cidade que quer ser 
dona não só de Minas, mas do Brasil, deixará de ganhar indevidamente 
apenas R$1.000.000,00 mensal. E, mesmo deixando de ganhar essa quantia, 
no ano que vem as projeções mostram que Betim irá se apoderar do VAF 
em, aproximadamente, mais R$2.000.000,00 a R$3.000.000,00 por mês, ou 
seja, se este ano ganha de R$12.000.000,00 a R$13.000.000,00, ano que 
vem faturará de R$15.000.000,00 a R$16.000.000,00 de ICMS. O VAF dos 
municípios mineiros representa mais de R$8.000.000,00, e só o de Betim, 
pasmem, representa mais de R$2.500.000.000,00. É lamentável 
testemunharmos essa ganância, essa vaidade, essa ânsia do infinito que 
Betim demonstra, nos últimos dias. Em Betim, a extravagância, a abundância 
de dinheiro é tanta que sua Câmara Municipal, no mês passado, retornou aos 
cofres públicos mais de R$1.000.000,00 de sobra de dinheiro. Onde sobra é 
porque o dinheiro é abundante, e o recurso, excessivo. 

Digo "não" ao povo betinense, que é trabalhador, amigo e solidário, mas ao 
Prefeito de Betim, ao Secretário Municipal da Fazenda, ao Deputado lvair 
Nogueira, que vale a pena ser humano, solidário e ajudar os mais pobres. É 
por isso, Srs. Deputados, que faço uso desta tribuna, convocando-os a me 
ajudar na tramitação desse projeto do ICMS. Vamos, sim, implantar, com a 
sua aprovação, a lei solidária, para ajudar os mais necessitados. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr. Deputado, sem entrar nos 
meandros dessa disputa e da citação do nome do Deputado lvair Nogueira, 
cumprimento-o pelo relatório feito. Todas as cidades puderam sentir que se 
trata de um projeto altamente social. Eu, como representante do Norte de 
Minas, uma das regiões mais desassistidas do Estado, embora seja uma das 
mais ricas, sou a favor do parecer e do projeto de V. Exa. porque também 
interessa-me diminuir essa injustiça social que se comete nas várias áreas do 
Estado de Minas Gerais. Nosso apoio irrestrito ao projeto de V. Exa. Vendo 
este Plenário cheio, quando os professores lutam legitimamente por seus 
direitos, lembramo-nos de aqui trazer os Prefeitos do Norte de Minas porque 
não abriremos mão dos recursos que certamente advirão para nosso Estado, 

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



ajudando a colocar a região no lugar que merece. Obrigado. 
O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Parabenizo o Deputado Dinis 

Pinheiro como relator desse projeto, de grande valia para o Estado. Faz-se 
necessária a divisão mais justa do dinheiro entre as várias cidades. No 
Governo passado, quando do Projeto Robin Hood, minha cidade, Pedro 
Leopoldo, onde meu irmão era Prefeito, perdeu mais de RS900.000,00. 
Quando do questionamento de meu irmão a respeito do problema, disse-lhe 
que estava errado, pois se tratava de uma dívida social para com o resto do 
nosso Estado: Norte de Minas, vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 

E está aí a resposta que dei ao meu irmão: não podemos ser egoístas 
neste mundo. Temos que olhar quem merece. E Minas Gerais é um Estado 
grande, Betim é uma cidade grande, Pedro Leopoldo é uma cidade grande. 

Nobre Deputado Dinis Pinheiro, V. Exa. está de parabéns e pode contar 
com o nosso partido, o PDT. Estamos aliados a vocês e aos designados que 
aqui se encontram. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparter - Caro Deputado Dinis Pinheiro, 
gostaria apenas de dizer que foi uma honra presidir a Comissão Especial da 
Lei Robin Hood e ter escolhido V. Exa. para ser relator. Não tenho dúvida de 
que aquilo que V. Exa. fez merece o aplauso de Minas inteira. Temos 9 
milhões de pessoas beneficiadas com a Lei Robin Hood e, por que não dizer, 
com a lei de Deus: quem tem um pouco mais tem que ceder para quem tem 
um pouco menos. Portanto, V. Exa. está dentro da lei de Deus. Parabéns! 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Agradeço as manifestações favoráveis, 
sobretudo do Deputado Marcelo Gonçalves, que fez um pronunciamento 
bonito e puro e que deveria ser copiado pelas lideranças milionárias do 
Município de Betim. 

Agradeço as palavras elogiosas do Deputado Alberto Bejani. 
Fica registrado o meu chamamento. Ajudem-me a aprovar essa lei, que é 

uma lei humana, uma lei de Deus, uma lei fraterna e amiga, solidária, feita 
para ajudar os mais pobres, uma lei para ajudar mais de 15 milhões de 
mineiros. Aos professores designados aqui presentes, como filho de uma 
professora com 50 anos voltados para o magistério, que atualmente preside a 
Fundação Helena Antipoff, quero, de forma muito tranqüila e espontânea, 
manifestar o meu apoio, o meu respeito e o meu apreço a todos vocês. 
Parabéns. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Adelino de Carvalho. 
O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, senhoras e senhores professores, educadores e servidores do 
ensino que hoje honram esta Casa com a sua presença e abrilhantam este 
lugar, quando ocupei esta tribuna tive a oportunidade de falar aos senhores e 
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às senhoras que esta Casa tinha a responsabilidade de corng1r, doa a 
quem doer, as injustiças cometidas neste Estado e que nós, Deputados, não 
iríamos fugir à responsabilidade. Apresentei a esta Casa o Projeto de Lei n° 
1. 702/2001, que recebeu, por parte dos parlamentares desta Casa e por 
parte dos educadores e dos servidores, muitos elogios. Esse projeto 
incorpora os contratados, efetivando-os nos quadros da educação como 
funcionários públicos, porque a experiência de anos é muito mais importante 
que apenas e tão-somente uma prova escrita e oral. 

Quem dedica amor e luta com carinho e garra, vivendo, há muitos anos, 
dentro de uma escola, como uma família, já foi aprovado pelo povo e tem que 
ser aprovado pelo Governo. 

Meu projeto recebeu inúmeros elogios, e quero destacar um ofício que 
recebi de Brasília, de nossa Deputada Federal Maria Elvira, a favor da 
aprovação, assim como muitos outros. Como nosso projeto, diante das 
circunstâncias legais, tornava-se insuficiente para enfrentar quaisquer 
questiúnculas levantadas, quer no campo do Direito, quer no político, esta 
Casa, na sabedoria dos Deputados, apresentou, assinado por 25 Deputados, 
um projeto idêntico, mas mais abrangente: a Proposta de Emenda à 
Constituição no 63, que dá o direito - e não favor - de todos permanecerem 
em seus cargos. 

Senhores e senhoras, desde que convocamos os educadores e todos os 
que trabalham no ensino para estarem aqui presentes e se manifestarem, 
entendemos que esse direito deve ser mantido. Quando abri meu gabinete, 
no 1 go andar, para esses trabalhadores realizarem suas reuniões, trocarem 
informações e acompanharem o processo, sabíamos que haveria 
necessidade de mobilização. 

Professores e professoras são muito mais fortes do que pensam. Diante 
dessa força política e do respeito que os Deputados e as autoridades têm por 
todos os que trabalham na educação, desde as serviçais até os supervisores 
de ensino, o Governo há de se curvar. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 63 vai a Plenário. Depois, será 
encaminhada ao Governador, que, com certeza, deverá sancioná-la, senão, 
voltará a esta Casa. Faremos o acompanhamento desse processo, pois 
vivemos dos resultados. Estamos no meio da batalha, mas já sabemos qual 
será o final. Continuem firmes. Colheremos uma vitória, que não é do 
Deputado Adelino de Carvalho, mas de vocês. O resultado que todos os 
educadores e os que estão nesta Casa almejam será atingido. Estão em uma 
luta e podem considerar-se vitoriosos. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)' - Obrigado, Deputado Adelino de 
Carvalho. Parabéns pelas suas palavras. O Governador Itamar Franco é da 
minha cidade, e sempre o vi como pessoa humana e sensível. Espero que 
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não faça a besteira de vetar essa proposta e que se lembre de que, um dia, 
teve professora e professor. Hoje é Governador porque estudou. Não vetará 
um projeto humanitário. Espero que não me force a dizer "não" à sua 
candidatura à Presidência da República. Muito obrigado. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Tenho o pensamento um pouco 
diferente do nobre Deputado Alberto Bejani, que é um dos Deputados mais 
notáveis desta Casa, com relação a essa questão. O Brasil está preocupado 
com o que está ocorrendo aqui, porque a posição do nosso Governador no 
que diz respeito aos serviçais, aos professores e aos educadores refletirá no 
País inteiro, principalmente com relação à campanha política para a 
Presidência da República. Votei em Itamar Franco e votarei novamente, 
porque tenho a certeza de que o Governador aprovará essa proposta. Não 
posso trabalhar o meu raciocínio contrariando o óbvio e aquilo que a 
sociedade pede. Um Governador honrado, sensato, honesto, limpo e querido 
em todo o Brasil não poderá macular o próprio nome junto aos educadores, 
cometendo injustiça tão grande, como alguns desejam. 

Agora, observem: não tenho visto por aqui os parlamentares que votarão, 
de diversos partidos, inclusive alguns que dizem representar o professorado. 
É preciso que seja feito um acompanhamento. Não posso, em hipótese 
alguma, negar que esta Casa hoje vai votar um projeto que, mais do que pelo 
clamor dos educadores, é também a vontade do povo, da sociedade, que tem 
visto a luta honrada e honesta dos que empunham a bandeira do ensino. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

das galerias, imprensa, primeiramente quero falar de um requerimento que 
apresentei à Mesa, sobre os mais de US$2.000.000.000,00 que o Governo 
Federal receberá da Polônia, e uma Senadora apresentou requerimento em 
Brasília, destinando esse dinheiro para o Norte e o Nordeste do País. O 
requerimento é endereçado ao Presidente da Cámara Federal, Deputado 
Aécio Neves, para que inclua também nesse montante o Norte de Minas e os 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, porque essas três regiões de nosso 
Estado têm as mesmas dificuldades do Nordeste. Espero que o Presidente 
da Câmara Federal consiga fazer essa inclusão na partilha desse dinheiro da 
Polônia. 

Aproveito também para agradecer a todos os 77 Deputados desta Casa 
que votaram em 1 o turno o projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 
apresentei substitutivo diminuindo o ICMS das indústrias têxteis, de calçados 
e vestuários, de 18% para 12%. O nosso Estado já não agüenta competir 
com outros em que o ICMS é de apenas 12%, 1 0%. O que estava ocorrendo 
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com as nossas famílias, com os nossos trabalhadores é que para os 
empresários era muito cômodo levar suas empresas para o Nordeste, onde o 
ICMS é bem reduzido, como no caso da indústria de Divinópolis - FITED -, 
em que mais de 800 famílias perderiam o emprego se o Governador não se 
sensibilizasse por essa causa. Então, agradecemos a todos os Deputados 
que votaram esse projeto, que não é do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nem 
o substitutivo é do Deputado Marcelo Gonçalves, mas dos 77 Deputados que 
têm voto nesta Casa. 

Sr. Presidente, temos de fazer justiça a todos os que estão aqui nas 
galerias e nos corredores. Não sejamos omissos e mostremos a nossa cara 
com o voto aberto. Tem de ser o voto aberto, para mostrar quem vota 
realmente nesta Casa. 

O Deputado José Braga (em aparter - Deputado Marcelo Gonçalves, em 
primeiro lugar, quero agradecer a V. Exa. a oportunidade. Estamos muito 
felizes porque V. Exa., um Deputado não muito antigo na Casa, se associa a 
nós, que representamos o Norte de Minas, nesta hora difícil. V. Exa. trouxe a 
esta Casa uma reivindicação que prova que muitas pessoas no escalão 
federal insistem em não entender: que a SUDENE é o Nordeste e mais o 
Norte de Minas. Portanto, não há divisão. As cidades do Norte de Minas 
pertencem à SUDENE constitucionalmente, já que esta foi criada para 
atender a regiões que têm determinadas dificuldades. Já não é possível que 
haja discriminação contra essa região. 

Caro Deputado, quero agradecer e louvar a atitude de V. Exa., que passou 
a conhecer, por meio do seu trabalho, a nossa região e as dificuldades ali 
existentes e soma esforços conosco nesta luta que empreendemos 
diuturnamente no desempenho de nosso mandato. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves, 
quero cumprimentá-lo pela sua fala. 

Quero dizer aos nossos queridos professores, serviçais e funcionários da 
educação, que lutam por amor à causa e trabalham por dias melhores, que 
podem contar com o Deputado Dimas Rodrigues. Estamos ao lado de vocês. 
Efetivar vocês é praticar justiça. Vocês fizeram tudo pela educação. Vamos 
lutar para aprovar essa proposta de emenda à Constituição, que é 
importantíssima, para não cometer injustiça com esses funcionários que 
lutaram e lutam por melhores dias para Minas e o nosso povo. Continuem 
lutando, porque a causa de vocês é mais que justa. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (continuando) - Agradeço o aparte do 
Deputado Dimas Rodrigues. 

Quero solicitar a todos os nossos colegas Deputados que façamos uma 
votação aberta, e não, secreta, porque cada um tem de mostrar a sua cara. 

Sr. Presidente, estive em um debate com o Presidente do Tribunal de 
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Justiça. Ele me disse que não existe mais a 12• Vara de Tóxicos e 
Entorpecentes em nosso Estado. É lamentável que uma vara tão importante 
tenha acabado. A referência do Presidente é que a vara estava acumulando 
muito serviço. Sabemos que o mundo está cada vez mais se especializando. 
Todos os processos dessa vara serão distribuídos para as outras varas. 

O Presidente do Tribunal, pessoa muito sensível e aberta ao diálogo, 
mostrou que não há condições de se criarem mais três varas específicas de 
tóxicos e entorpecentes. Hoje, ele nos deu o orçamento da criação dessas 
três varas. Quero conclamar a todos vocês, Deputados, para que incluamos 
no orçamento a criação de mais duas varas de tóxicos. Necessitamos 
realmente delas e precisamos acabar com este mal maior da nossa 
sociedade e do nosso País, que é a droga. Conforme as estatísticas, de 70% 
a 80% dos usuários começaram a fazer uso de drogas entre os 1 O e os 14 
anos de idade, ou seja, nas escolas. Isso é muito grave. Não adianta criar 1 O 
ou 15 varas. O maior trabalho é a prevenção nas escolas, nas comunidades, 
nas famílias. Enquanto houver usuários, haverá traficantes. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Marcelo 
Gonçalves, cumprimento V. Exa. por suas palavras. Estamos empenhados 
nessa luta, sensibilizando os demais pares desta Casa, a fim de aprovarmos 
emenda ao orçamento possibilitando que o Tribunal de Justiça crie três 
varas, juizados especializados para julgar os processos relativos ao uso e ao 
tráfico de drogas. 

Durante os trabalhos da CPI do Narcotráfico - sob a Presidência de V. Exa. 
e tendo este Deputado como sub-relator -, chegamos à conclusão de que é 
extremamente necessário que essas varas sejam especializadas, a fim de se 
tratar do assunto com atenção maior, porque o narcotráfico tem crescido 
muito em nosso Estado, corroendo os nossos lares, fazendo com que os 
adolescentes tenham um caminho bem diferente daquele pretendido por seus 
pais. É importante discutirmos com o Colégio de Líderes desta Casa, 
buscarmos um entendimento entre todos os Deputados. Assim, no momento 
de votar o orçamento, poderemos dar condições ao Tribunal de Justiça, já 
que o seu Presidente, o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, disse que 
precisa ter previsão orçamentária para a criação dessas varas. 

Participei dos trabalhos da CPI do Narcotráfico durante 1 ano, exerci a 
função policial, combatendo o tráfico nas ruas, durante 15 anos e, agora, sou 
representante da Assembléia no Conselho Estadual de Entorpecentes, cujo 
Presidente é o Dr. Antero Drumond, que recentemente foi eleito - uma honra 
para Minas Gerais - Presidente Nacional dos Conselhos Estaduais de 
Entorpecentes do Brasil. 

Ressalto as palavras de V. Exa., que representam o pensamento do 
Conselho Estadual de Entorpecentes, a fim de que o Presidente do Tribunal 
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possa criar essas varas, substituindo o excelente trabalho prestado à 
sociedade pelo Juiz Eli Lucas de Mendonça, à frente da 12' Vara Criminal. 
Agora, os seus processos estão sendo pulverizados em 12 varas. Sabemos 
que levará enorme tempo para que os outros Juizes se acostumem - a 
exemplo daquele Juiz - a tratar dessa matéria com o rigor necessário que a 
lei requer, já que o tráfico de drogas é considerado crime hediondo. Por tudo 
isso, Deputado Marcelo Gonçalves, parabenizo-o por suas palavras. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado Sargento 
Rodrigues. 

Para finalizar, dirijo-me a todos os designados, em nome dos Deputados 
Bené Guedes, Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira Júnior, Carlos 
Pimenta e João Batista de Oliveira, enfim, em nome da Bancada do PDT: 
podem ter a certeza de que desejamos o voto aberto e votaremos com vocês. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira. 
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias, 

imprensa, informo aos funcionários públicos que a Proposta de Emenda à 
Constituição no 63 terá o meu voto favorável. 

Subi a esta tribuna para falar a respeito do trabalho social que venho 
fazendo como político há nove anos. Como a TV Alterosa está pegando no 
meu pé, quero explicar como cheguei até aqui, defendendo e trabalhando 
para o povo. 

Vim do vale do Jequitinhonha, de Araçuai. Daqui até lá são mais de 71 Okm. 
Aquela é uma região carente, em que muitas pessoas passam fome porque 
não têm o que comer. Vim de pau-de-arara, mas fiquei no meio do caminho, 
onde havia uma fogueira, e cheguei aqui em 1959. 

Tirei cascalho do rio Arrudas, para comer pão molhado. Éramos 12 irmãos, 
mas 6 eram menores. Trabalhei de faxineiro em frente à Assembléia, na Av. 
Olegário Maciel, 2.025, num prédio azul. Também trabalhei de faxineiro, 
jardineiro e copeiro na R. Bernardo Guimarães, 1.444, esquina com a Av. 
João Pinheiro. Trabalhei numa fazenda, cuidando de animais, roçando pastos 
e cercando brejos. Em 1969, abri um pequeno comércio e, à medida que 
crescia, ajudava a população mais carente. 

Quando ia ao CEASA, de acordo com o valor com que a mercadoria lá 
entrava, se abaixava, voltava com ela para vender mais barato para aquele 
povo. O que sobrava, dava para escolas e creches. 

Candidatei-me a Vereador em 1992 e fui eleito. Tive 769 votos. Com 
trabalho social, defendo a população de Betim e o povo mais carente na área 
da saúde. Tenho dois gabinetes funcionando 24 horas por dia. Betim tem 200 
bairros. Se uma pessoa passar mal à noite, pego em casa e levo ao hospital. 
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Em 1996, fui o Vereador mais votado de Betim, com 2.033 votos, sempre 

ajudando a população e com o meu supermercado combatendo a inflação. 
Se um estabelecimento vendia um produto por R$1 0,00, vendia por R$8,90 e 
forçava o concorrente a vender mais barato. Com isso, quem ganhava era o 
mais humilde e o assalariado. 

Sempre ajudei o povo. O dinheiro que ganhei como Vereador de Betim, em 
8 anos, devolvi ao povo por meio de trabalho social. Distribuo verduras há 
quase 30 anos, como já expliquei: se estava barata, comprava para sobrar, 
com excesso; vendia mais barato, e o que sobrava, dava para escolas e 
creches. 

Mas, hoje, estou sendo condenado, pisado, humilhado pela televisão, 
porque o dinheiro que ganho do povo gasto com o povo. Se ganhei algum 
dinheiro, posso fazer o que quiser com ele. Se não o quero, posso dá-lo a 
quem quiser. E escolhi o mais carente, o mais humilde, o assalariado. 

A TV Alterosa está no meu pé há oito dias. É um prazer ouvi-la falar o meu 
nome. Mas digo o seguinte: vá ao CEASA e faça uma pesquisa, para ver se 
estou certo ou errado, incentivando o produtor rural. 

Hoje, os produtores rurais estão quebrados. Se todos os políticos do Brasil 
fizessem o que faço, talvez os produtores rurais não estivessem como estão. 
Desafio a TV Alterosa a ir ao desempregado, ao CEASA, junto aos 
produtores, para ver se estou certo ou errado. 

Na quarta-feira, dia 24, a TV Alterosa esteve no Bairro Alterosa e perguntou 
a mais de 300 pessoas se eu estava comprando voto. E só mostrou os 
negativos; os positivos, não mostrou. Gostaria que a imprensa mostrasse a 
verdade, não, a falsidade. Tenho 50 mil nomes no meu computador e não 
tenho nenhum título de eleitor dessas pessoas. Faço esse trabalho há nove 
anos, e aquele título que apareceu na televisão foi montado, foi feito, porque -
podem perguntar aos meus funcionários - não pego título de ninguém. 
Atendo todo o povo mineiro, não interessa a quem, porque sou empregado 
do povo. 

É proibido gastar meu dinheiro? Meu dinheiro é meu e faço com ele o que 
quiser. Se fo·r proibido dar verdura, vou vender a R$0,05 o quilo. Quero que a 
TV Alterosa vá ao CEASA e pergunte aos produtores se estou certo ou 
errado: comprei nove carretas de verdura, do dia 19 até o dia 24. Quantos 
produtores tenho incentivado? Quantas famílias não iam comer aquela 
verdura e hoje estão comendo? São 12 kg para cada pessoa, não interessa 
se é do PT, do PSB ou do PMDB, o importante é gastar com o povo o que 
ganho do povo. 

Tenho sete ambulâncias. Abaeté é uma cidade que está a 220km e não 
tem ambulância, porque a da cidade é importada e está quebrada há três 
meses. Duas pessoas vieram ontem para serem operadas e estão no 
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Hospital Santana. Foram trazidas pela minha ambulância. Uma moça 
cortou o nervo da mão e minha ambulância trouxe-a na segunda-feira, está 
no Hospital João XXIII. No domingo, uma mulher de Santa Catarina foi 
acidentada por um senhor que saiu da fazenda para Brasília, ele não olhou 
para a esquerda nem para a direita e entrou direto. Minha ambulância trouxe-
a para o Hospital Mater Dei. Meu motorista estava doente e tive de dar 
R$30,00 a um taxista para vir guiando minha ambulância no domingo, à 
meia-noite. Ela já salvou várias pessoas idosas que tiveram infarto. Numa 
cidade que tem 35 mil habitantes e não tem uma ambulância, serei um 
criminoso, serei multado e condenado, porque estou ajudando o povo? Que 
pais é este, gente? Saio da política, mas saio com a consciência limpa. 
Ninguém me cobra nada, porque faço mais do que prometo. 

Tenho nove escolas de informática gratuitas: cinco estão em Betim, uma 
em Pompéu, uma em Abaeté, uma em Quartel Geral e uma em Cedro do 
Abaeté. O jovem que tem curso de informática já não está conseguindo 
emprego; então, se rão o tem, vai varrer rua, porque, hoje, para trabalhar em 
padarias, supermercados, em todos os escritórios e empresas, é necessário 
saber informática. O jovem tem de estudar. 

Tenho quatro Kombis. Uma delas é escolar e está em Quartel Geral, para 
levar o jovem para estudar em Dores do lndaiá. Se estou ajudando o povo, 
serei multado, pisado e condenado? A Kombi foi comprada com meu salário 
de Deputado e tem placa amarela. 

Distribuo 15 mil litros de leite para 600 Iam i lias carentes. Estou errado em 
ajudar o povo? O dinheiro é meu, faço com ele o que quero, dou a quem 
quero e gasto como quero. Gasto o meu dinheiro com o povo, porque ganho 
do povo. 

Gostaria que a TV Alterosa fosse às vilas de Betim e perguntasse às 
pessoas que estão desempregadas e não têm verdura em casa se estou 
certo ou errado. No entanto, na televisão, só aparece o que não presta, 
apenas as coisas más. 

Recentemente, fui eleito Vice-Prefeito de Betim. Era suplente do Deputado 
Ronaldo Canabrava, eleito Prefeito de Sete Lagoas. Poderia escolher ser 
Vice-Prefeito ou Deputado Estadual e escolhi exercer o último cargo para 
fazer o meu trabalho social. Não adianta falar bonito, o importante é fazer. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Gostaria 
apenas de dizer a V. Exa. que demonstra, para nós, desde a sua posse, que 
ocorreu no final do ano passado, que, além de tudo, é uma pessoa humana. 
Quando as pessoas são humanos e passam para as outras pessoas o que 
necessitam, não se preocupam com alguma manchete na imprensa ou com 
alguma imagem de V. Exa. que esteja na televisão, no jornal, ou com seu 
nome que está no rádio. 
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Sou da imprensa e quero dizer-lhe que, acima da imprensa e de todos 

nós, há alguém que é realmente soberano e está vendo tudo isso que V. Exa. 
está fazendo. É Deus. Fique tranqüilo. Pode ter a certeza de que, se V. Exa. 
já era grande no meu coração, hoje é muito maior não pela sua simplicidade, 
mas pela sua honestidade, com palavras simples tocou o coração de todos 
nós. Parabéns! 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)' - Deputado Pedro Pinduca, um 
homem que faz o que você faz para a comunidade de Betim vai ser 
perseguido, sim. Depois que esta Casa se recusou a apurar as porcariadas 
que há no Ministério Público e no Judiciário de Minas Gerais, a imprensa se 
dá o direito de fazer isso. O Deputado não pode cumprir a sua função, a 
finalidade para a qual foi eleito. V. Exa. foi eleito com a promessa de ajudar 
os desvalidos de Betim. Tem cumprido muito mais que isso porque tem 
ajudado muita gente em Minas Gerais inteira. 

Agora, pelo fato de V. Exa.não ter freqüentado universidade, como muitos 
aqui, e não falar bem como a elite gosta, sempre é condenado, mas jamais 
vai ser julgado pelo povo. O povo o protegerá e estará sempre com V. Exa., 
embora a Casa tenha se acovardado com suas responsabilidades. Daqui a 
pouco vou falar da tribuna de como a Casa pode deixar um Deputado ser 
massacrado. Deveria interferir, mas é covarde, submissa e não atende aos 
interesses do povo. Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)' - Sr. Deputado, já conhecedor das 
suas grandes virtudes, fico profundamente sensibilizado com o 
pronunciamento que, neste instante, acaba de externar. Para toda Minas 
Gerais, demonstra a sua sensibilidade, o seu coração humano, a sua pureza 
de sentimento, seus valores incontáveis e, acima de tudo, a sua franqueza, 
essa humildade franciscana e esse espírito solidário. Sempre foi e será 
exemplo para todos os parlamentares e para toda Minas Gerais, ajudando os 
mais pobres e estendendo a mão aos mais humildes. 

Acredito que, sendo exemplo para a Assembléia e para Betim, o Prefeito de 
Betim, o Secretário Municipal da Fazenda e outros representantes do povo 
de Betim deveriam seguir esse exemplo solidário. Parabéns! 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Meu boa-tarde carinhoso, respeitoso, moral, 

ético, justo a todos vocês que são cidadãos de Minas Gerais, que são mães, 
que são mulheres. Meu abraço fraterno para as pessoas que aqui estão, 
muitos de cabelos brancos, outros que já estão na estrada do serviço público 
há 5, 1 O, 15, 20 anos. Vocês não são engodo, como diz o sindicato que 
representa a classe do professorado e de funcionário público. Vocês são 
realidade, são a força motora que ensinou - quem sabe? - os filhos dos 
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representantes dos sindicatos a ler, ter coração, ter respeito, ser honesto, 
ser solidário com a humanidade. Depois do ocorrido nos Estados Unidos, 
vemos que de nada adiantará avanços tecnológicos se a alma humana não 
melhorar e não aprender a olhar para seu semelhante com justiça e respeito. 
Um momento como este de hoje fez surgir a Proposta de Emenda à 
Constituição no 63. Aqui não estaremos votando "trem da alegria", não 
estamos tratando de responsabilidades, estamos tratando da possibilidade de 
o Governo do Estado, por uma simples canelada, cuspir mais de 100 mil 
trabalhadores na rua sem direito a R$0,01 de indenização, sem direito de se 
aposentar e sern direito, fundamentalmente, ao trabalho. O Secretário da 
Educação pediu para vocês entrarem pela porta da frente da educação. Será 
que, quando o Estado os chamou a trabalhar e servir ao nosso povo por 5, 
1 O, 15, 20 anos, vocês entraram sempre pela porta do fundo? Acredito e 
desejo que vocês não entrem por nenhuma porta, mas que permaneçam 
onde estão, consolidados no trabalho, que é o que vocês querem e 
demandam. 

Houve momentos em que ouvi dizer que eu estaria vendendo ilusão, que 
eu estaria apenas à caça de votos. Essas pessoas deveriam respeitar-me, 
deveriam conhecer minha vida, minha trajetória de sertaneja das Minas 
Gerais que aprendeu a lutar por aquilo que quer e por aquilo que pensa que é 
correto e justo. Não estou vendendo ilusão, simplesmente sou uma na 
caravana da esperança. Sem esperança, nada construímos. Sem construção, 
não há futuro, e, sem futuro, de nada valem as palavras. Se as palavras não 
valerem, não há que existir parlamento, porque nosso instrumento é a fala e 
a voz na defesa da justiça social. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)' - Deputada Elbe, queria dizer para 
V. Exa. que a proposta de emenda à Constituição é bem vinda porque só vai 
corrigir injustiças que aconteceram durante anos em Minas Gerais. Em 1988, 
quando foi promulgada a Constituição da República, e em 1989, quando foi 
promulgada a Constituição dos Estados, funcionários com cinco anos de 
efetivo exercício no Estado foram efetivados. Temos hoje professoras 
contratadas, com mais de 28, 35 anos de trabalho, sem direito a 
absolutamente nada. 

Pergunto se a inconstitucionalidade foi da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63, que V. Exa. apresentou, ou de quem apresentou a 
proposta que efetivou os funcionários do Judiciário e desta Casa? Quem 
sabe, a da saúde também? Gostaria que prestassem atenção ao que direi: há 
um complô para que essa proposta de emenda à Constituição não seja 
aprovada. Digo-lhes que foi apresentada uma emenda só para que voltasse à 
Comissão para não ser votada. Quero que entendam que se trata de uma 
luta e que aqui voltem em número 1 DO vezes maior; daqui não saiam 
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enquanto os Deputados não fizerem a mesma justiça que fizeram com os 
funcionários desta Casa, com os funcionários do Judiciário, porque· são 
submissos à Justiça de Minas Gerais. Acho que os professores têm muito 
mais direito e os Deputados muito mais obrigações com vocês do que com os 
outros, mas, pela batuta do Judiciário, resolveu-se o problema dos 
funcionários da saúde e desta Casa juntos, atrelados, mas o dos professores 
quiseram deixar fora. 

Deputada Elbe Brandão, parabéns, conte com lrani, e alerte a todos os 
educadores mineiros que se encontram na mesma situação que há um 
complô para que não se aprove essa proposta de emenda à Constituição. 
Peça ao Presidente para fazer a chamada dos Deputados do PT, pois eles, 
que sempre foram votados pelos educadores, não se encontram presentes 
nesta Casa. 

A Deputada Elbe Brandão* - Digo às minhas companheiras da educação 
que tenho, em mãos, carta do Deputado Federal Fernando Diniz, dizendo: 
"Informamos a V. Sa. que a proposta de emenda à Constituição que modifica 
o art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição e o art. 33 da 
Emenda à Constituição no 19/98 já se encontram, no momento, em fase final 
de análise na Câmara Federal. Asseguro meu apoio no âmbito federal a essa 
relevante matéria, e V. Sa. será informada durante todo o processo de 
tramitação. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração. 
Deputado Federal Fernando Diniz". Trata-se de homem corajoso que se 
encontra na luta pela mudança na Constituição Federal para que possam ser 
beneficiadas. Entendemos que são vítimas do próprio Estado, que cometeu 
inconstitucionalidade. Quem punirá o Estado? O Estado simplesmente 
colocará para fora 100 mil trabalhadores, sem direito a 1 tostão? 

Quero ver os 77 Deputados, neste Plenário, votando a favor de Minas 
Gerais, da justiça, da liberdade e do respeito. 

Hoje, quando me levantei, pedi a Deus, com muita humildade, que minha 
boca pudesse não proferir nenhuma palavra que não representasse senão a 
vontade dele e a justiça. E, quando cheguei ao gabinete pensando em 
escrever alguma coisa, recebi uma carta que - acredito - todos os Deputados 
receberam. Portanto, vou concluir, não com a minha fala, mas com a fala de 
vocês: Professor! Muito mais que uma profissão, ser professor é ter um ato 
de amor, repartir conhecimento, dar-se, ser espelho, semear esperança e 
construir o futuro. É isso, Sra. Deputada, o professor reverenciado pelos 
imperadores na China é o mesmo que, infelizmente, nem sempre goza do 
mesmo respeito no Brasil. Mas estamos em Minas. A Minas da justiça, do 
altruísmo, da sabedoria e da liberdade. Liberdade que nos faz chegar até V. 
Exa. para denunciar a injustiça que se cometeu com centenas de professores 
no último concurso do magistério em nosso Estado. Acontece, Sra. 
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Deputada, que muitos professores, dedicaram-se ao trabalho como 
designados durante anos a fio. Como designados, sujeitaram-se a sair de 
suas cidades, percorrendo diariamente longas distâncias para cumprir sua 
obrigação; como designados, de um ano para o outro, sofriam o desgaste 
emocional da expectativa de, novamente, no ano seguinte, conseguirem suas 
vagas; como designados, muitas vezes, se sujeitavam aos horários mais 
impróprios, para ganharem tempo e não perderem o seu lugar na 
classificação. 

E veio o concurso, junto com ele vieram também professores recém-
formados, com tempo para estudar e até freqüentar cursinhos específicos 
preparatórios para as provas. E o resultado não poderia ser outro: 
professores recém-formados aprovados, em contrapartida, mais de 80% dos 
designados reprovados. Foram anos de trabalho jogados no lixo, sem 
nenhum reconhecimento. Designados que prestam serviço ao Estado por 
cinco, dez anos ficaram de fora. Quem durante uma vida "roeu o osso" vai 
continuar "roendo o osso"! Isso se tiver o osso para roer, porque para eles o 
concurso pode ser sinônimo de desemprego. Não é justo, Sra. Deputada! 
Não é justo que quem deu metade de sua vida profissional como contratado 
agora fique de fora da efetivação. No caso das serviçais, a situação não é 
menos grave. Diante da crise do desemprego, muitos candidatos com 
formação superior inscreveram-se para concorrer a uma vaga de serviçal. 
Fica a pergunta: será que essas pessoas farão os serviços pertinentes ao 
cargo, como, por exemplo, lavar banheiro? E quem perdeu a vaga e é arrimo 
de família? Pensando nisso, esse documento tem o sentido de levar até V. 
Exa. o nosso pedido de socorro, o nosso grito por justiça. Justiça esta que só 
será feita ao se adotarem critérios para efetivação dos designados com um 
determinado tempo de serviço. Assim, estamos apelando para este 
Legislativo para que se promova a efetivação desses designados como foi 
feito em outras épocas, mais exatamente em 1981 e, posteriormente, em 
1994. Por que a diferença agora, Sra. Deputada? Que a justiça seja feita e o 
mal reparado. Contamos com a atenção de V. Exa., confiamos no seu 
trabalho e na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 63, que 
está sendo proposta. Que Deus nos proteja! 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 
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as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, gostaria de formular 

a V. Exa. uma questão de ordem com fundamento no art. 62, incisos XXXI e 
XXXIII, da Constituição do Estado, e no art. 82, inciso XXXV, do nosso 
Regimento Interno, vazada nos seguintes termos: 

Sr. Presidente, em 19 de setembro passado, esta Assembléia Legislativa 
rejeitou o veto integral à Proposição de Lei no 14.819. 

Essa lei concedia parcelamento de crédito tributário às cooperativas e dava 
anistia de multas e juros às cooperativas. 

No mesmo mês, no dia 28 de setembro, dada a recusa do Sr. Governador 
do Estado em sancionar a referida proposição, o Deputado Antônio Júlio, na 
qualidade de Presidente do Poder Legislativo e em estrito cumprimento às 
normas constitucionais, sancionou-a e a fez publicar no "Diário do Legislativo" 
do dia 29 de setembro, transformando-a na Lei no 14.001. 

O referido diploma legal concede às cooperativas o parcelamento, em até 
100 parcelas mensais, do crédito tributário formalizado até 31/12/2000, 
inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança. Determina, 
ainda, a anistia das multas de mora, de revalidação, as multas isoladas e os 
juros moratórios referentes ao crédito tributário respectivo. Por último, 
condicionou a concessão dos benefícios às cooperativas que apresentarem 
requerimento no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. 

O prazo começou a contar, portanto, no dia 29 de setembro e se expirará 
no próximo dia 29 de novembro. 

Acontece, Sr. Presidente, que há Superintendência da Secretaria da 
Fazenda recusando-se a receber o requerimento. A alegação é a de que o 
Poder Executivo ainda não regulamentou a Lei no 14.001. Pobre alegação. 
Afinal de contas, não há, no texto da mencionada lei, artigo que determine a 
regulamentação. Também não poderia ser diferente. O texto legal 
promulgado por esta Casa é de clareza solar. Não comporta interpretações 
divergentes. 

A se aceitar, ainda, o raciocínio de que há necessidade de regulamentação 
para que o Poder Executivo determine os procedimentos operacionais da 
aplicação da norma legal, a recusa de requerimentos é inadmissível. A 
recusa em receber requerimentos de cooperativas que buscam acerto com o 
Tesouro Estadual é inaceitável, principalmente porque, caso a citada 
regulamentação seja baixada após o prazo estipulado para a apresentação 
de documentos, como ficará o contribuinte? 

Ressalte-se, ainda, que, caso seja necessária a gloriosa manifestação do 
furor burocrático, nada impede que o instrumento a ser baixado pela 
Secretaria da Fazenda comece por afirmar, por exemplo, que "os 
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requerimentos protocolizados no prazo determinado pela Lei no 14.001, 
de 28/9/2001, terão a seguinte tramitação ... ". Ora, dessa maneira, as 
cooperativas que cumpriram o prazo legal estarão acobertadas para as 
negociações que se sucederão. 

O que assusta é ver uma lei aprovada por esta Casa, vetada pelo Chefe do 
Poder Executivo, cujo veto foi rejeitado integralmente, promulgada e 
publicada pelo Presidente da Assembléia Legislativa, na plenitude do 
exercício constitucional do Poder, ser desrespeitada por técnicos da 
burocracia do Estado. 

Destarte, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que apresento a denúncia 
pelo descumprimento de norma legal por servidores públicos, formulo a V. 
Exa. a seguinte questão de ordem, vazada nos seguintes termos: 

1 o - Que providências a Presidência tomará para fazer cumprir o disposto 
nos incisos XXXI e XXXIII do art. 62 da Constituição do Estado, que cuida 
das competências privativas da Assembléia Legislativa, e no inciso XXXV do 
art. 82 do Regimento Interno, que cuida da competência do Presidente da 
Assembléia? 

Cito os mencionados incisos, para facilitar o entendimento de V. Exa.: 
Na Constituição do Estado, no art. 62, temos: 
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração direta: 
XXXIII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da 

atribuição normativa dos outros Poderes". 
No Regimento Interno temos: 
"Art. 82 - Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras 

atribuições: 
XXXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da Assembléia Legislativa, 

pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros e pelo decoro 
parlamentar". 

2°- Dada a urgência que o caso requer, uma vez que um mês já se passou 
sem que as providências exigidas pela Lei no 14.001 tenham sido 
obedecidas, quais as medidas concretas que a Presidência tomará para 
sanar de vez a arbitrariedade de tecnocratas da Secretaria de Estado da 
Fazenda e, conseqüentemente, determinar que as unidades fiscais do Estado 
de Minas Gerais cumpram com o disposto no art. 2° da mencionada lei, que, 
assim determina, "in verbis": 

"Art. 2°- Os benefícios de que trata o art. 4° da Lei no 12.989, de 30 de 
julho de 1998, com a redação dada por esta lei, poderão ser requeridos no 
prazo de 60 dias contados da data da publicação desta lei". 

Sr. Presidente, como há um prazo, formulo essa questão de ordem, para 

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



106 
que V. Exa., como Presidente deste Poder, tome as medidas necessárias 
para que o Estado obedeça à lei, que, embora vetada pelo Governador do 
Estado, foi promulgada por V. Exa. como Chefe deste Poder. Ressalto a 
incoerência do Poder Executivo. Quando está instando esta Casa a votar 
uma anistia para aferir recursos, a lei já votada que permite o parcelamento 
do crédito tributário das cooperativas não está sendo cumprida pela 
Secretaria da Fazenda. Talvez isso esteja acontecendo porque o Governador 
não sancionou essa lei que foi promulgada por V. Exa. O Poder Executivo 
desrespeita a Assembléia Legislativa. Cumpre a V. Exa. exigir respeito a este 
Poder. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Sebastião 
Navarro Vieira que já tinha tomado todas essas providências. Ontem, 
fazendo gestão junto à Secretaria da Fazenda, solicitamos a regulamentação 
dessa lei, e ficou-nos prometido a sua publicação na segunda ou terça-feira. 
Caso na quarta-feira não tenha sido publicada, procuraremos a Procuradoria-
Geral para tomar as providências. O Governador determinou que a Secretaria 
da Fazenda cumpra tudo que a Assembléia Legislativa decidir. O problema 
não é com o Governador, mas com a Secretaria da Fazenda. Não abrirei mão 
disso, nem como Presidente, nem como autor dessa proposta da 
regularização das cooperativas. Portanto, V. Exa. pode ter a certeza de que 
estamos cuidando pessoalmente dessa situação. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 21/11/2001, conforme requerimento do Deputado Gil Pereira e 
outros, deferido em Plenário (entrega do título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais ao Sr. Djalma Morais}. 

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Pastor George, Líder do PL - Cristiano 

Canêdo, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira 
Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Elaine 
Matozinhos, Líder do PSB - Ermano Batista, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para, no Prazo de 60 Dias, Averiguar a Suspeita de Favorecimento 
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da Prostituição Infantil no Estado, Verificada através de Processos 
Policiais e Judiciais Existentes, de Relatórios da SETASCAD, do Inquérito do 
Ministério Público sobre o Assunto e, em especial, das Evidências Ocorridas 
na Cidade de Taiobeiras, conforme Denúncias Veiculadas pela Imprensa, 
doravante denominada Comissão Especial da Prostituição Infantil. Pelo 
BPDP: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira; pelo PL: efetivo - Deputado João Paulo; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro; pelo PSDB: efetivo - Deputada Elbe Brandão; 
suplente- Deputado Amilcar Martins; pelo PTB: efetivo- Deputado João Pinto 
Ribeiro; suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PT: efetivo : Deputado 
Rogério Correia; suplente - Deputado Durval Angelo. 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 no 72/2001, do 
Deputado Agostinho Silveira e outros. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio 
Cunha; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PL: efetivo - Deputado 
Cabo Morais; suplente - Deputado José Milton; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo 
PTB: efetivo - Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Aílton Vilela; 
pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. 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 no 73/2001, da Bancada 
do PL e outros. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente -
Deputado Chico Rafael; pelo PL: efetivo - Deputado Anderson Adauto; 
suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PDT: efetivo - Deputado João 
Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PPB: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: 
efetivo - Deputado Edson Rezende: suplente - Deputada Maria José 
Haueisen. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.747/2001, da 
Comissão de Assuntos Municipais, 2.748/2001, da Comissão de Meio 
Ambiente, 2.750 a 2.768/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 2.769 a 
2.771/2001, da Comissão do Trabalho, 2.772 e 2.773/2001, da Comissão de 
Defesa do Consumidor, e 2.774/2001 , da Comissão de Educação. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
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aprovação, na 77" Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 2.659/2001, 
do Deputado Ambrósio Pinto, 2. 713/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, e 
2. 720/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e pela Comissão de Trabalho -
aprovação, na 77" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.705, 1.731 e 
1.732/2001, do Deputado Arlen Santiago, 1.735 e 1.736/2001, do Deputado 
lvair Nogueira, 1.745/2001, do Deputado José Henrique, e 1.747/2001, do 
Deputado Bené Guedes (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ermano Batista e outros, em 

que solicitam a instalação de CPI para apurar a forma e a validade com que 
vêm sendo aplicados os recursos públicos do Estado relativamente ao 
pagamento de pessoal, salários, vantagens diversas, diárias e outros, 
liberação de servidores eleitos para sindicatos por associações, contratação 
de serviços e obras no ãmbito dos três Poderes, incluindo, nesse caso, as 
empresas públicas, sociedades de economia mista sob controle direto ou 
indireto do Estado, fundações e autarquias, Tribunal de Contas, Ministério 
Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, nos últimos 
5 anos. A Presidência defere o requerimento de conforme o inciso XXV do 
art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 

solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei no 825/2001. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial do Programa de Concessão de 
Rodovias, solicitando a prorrogação do seu prazo de seu funcionamento por 
mais de 30 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial do BDMG, solicitando a prorrogação 
do seu prazo de seu funcionamento por 30 dias. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, pedindo sejam 
solicitadas informações ao Banco Central acerca do encerramento das 
atividades do CREDITEC - BANCOOB, na cidade de Três Corações, 
especialmente no que se refere ao patrimônio da instituição financeira, à 
situação jurídica, à realização do ativo e outras que se fizerem necessárias. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Quero apenas entender o requerimento do 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que o 
requerimento de urgência apresentado pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
surte efeito após a sua aprovação pelo Plenário. Caso não fosse aprovado, 
teríamos a tramitação normal do Projeto de Lei n° 825/2000, que entraria na 
pauta da próxima terça-feira. 

O Deputado Miguel Martini - Esse regime de urgência que consta em pauta 
seria apenas possibilidade? 

O Sr. Presidente - Permite colocar ainda na pauta de hoje o projeto de lei. 
O Deputado Miguel Martini - Obrigado. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado lvair Nogueira, 

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra o 
Deputado lvair Nogueira. 

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, convidados presentes nas galerias, educadores, já tive 
oportunidade de manifestar não a posição do meu partido, mas a minha 
posição como Deputado. Entendo que, hoje, aqueles que são contratados 
pela educação estão vivendo o drama de possível demissão, e isso precisa 
ser revisto. Se há inconstitucionalidade na efetivação de cada um de vocês e 
de muitos que não puderam vir a esta Casa, nesta tarde, também houve 
inconstitucionalidade por parte dos Governos que passaram por este Estado 
e permitiram o que não podia. A lei permite a contratação apenas por seis 
meses, renovada por mais seis. Aqueles que estão há 1 O ou 15 anos no 
Estado dessa forma estão numa situação inconstitucional. É hora de rever 
isso, não para fazer um trem da alegria, mas justiça, dando a cada um o 
direito do emprego assegurado. 

Não sei até onde os concursos atualmente medem a capacidade para 
colocar alguém no serviço público. Capacidade se mede ao longo dos anos 
de trabalho de cada um de vocês, que estiveram à frente nas escolas. Ora, 
quem trabalha há tantos anos não precisa fazer concurso, porque já 
demonstrou capacidade, conhecimento e já foi testado e aprovado. Esse é o 
meu raciocínio, o meu pensamento. 

Vim aqui para falar sobre um assunto e acabarei falando sobre dois. Ouvi a 
palavra de um companheiro, Deputado Dinis Pinheiro, que fez algumas 
agressões à minha pessoa. Senti, naquele momento, que o Deputado Dinis 
Pinheiro, que conheço há muito tempo sempre sereno, calmo e tranqüilo, 
estava trêmulo e nervoso, soltando algumas palavras que, neste momento, 
tenho que perdoar. Tenho de perdoá-lo quando disse que talvez o Deputado 
lvair Nogueira não conhecesse o Regimento Interno. Talvez nós, Deputados, 
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não conheçamos ainda todo o Regimento Interno, porque esta Casa é urn 
aprendizado, a exemplo da vida, porque a cada dia estamos aprendendo 
uma coisa nova nesta Assembléia Legislativa. Ao contrário do que disse a 
meu respeito, acho que ele é uma pessoa muito competente, que conhece de 
ponta a ponta não só o Regimento Interno, mas também os demais trãmites 
desta Casa. 

O Deputado Dinis Pinheiro é futurólogo, porque está tentando adivinhar o 
voto do Deputado lvair Nogueira quanto à Lei Robin Hood. Seria bom que 
refrescasse a memória e voltasse ao passado, lembrando-se de quando essa 
lei foi aprovada, durante o Governo Eduardo Azeredo, em cumprimento a 
uma determinação da Constituição Federal, qual seja, a de que 1/4 do ICMS 
relativo aos 25% tem de ser distribuído por meio de critérios estabelecidos 
por um projeto de lei. 

Deputado Dinis Pinheiro, não sou representante apenas de Betim, mas de 
Betim e de várias cidades, entre elas cidades de pequeno porte, humildes, 
cuja arrecadação é insuficiente até para pagar o funcionalismo. Por isso, não 
defendo apenas Betim. Naquele momento, entendendo o espírito da Lei 
Robin Hood - tirar das cidades ricas para beneficiar as cidades pobres, 
fazendo uma distribuição de riquezas -, demos o nosso voto favorável, 
mesmo sabendo que Betim estava perdendo algum dinheiro. Quando fui 
criticado pela ex-Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, que me acusou de 
ser contra a Lei Robin Hood, disse-lhe que eu e mais 76 Deputados fomos 
favoráveis à sua aprovação, inclusive os do PT. 

Essa lei, que está em vigor até 31/12/2001, precisa ser modificada. Agora, 
V. Exa. está tentando descobrir qual é o voto do Deputado lvair Nogueira. 
Vou antecipá-lo. Sou favorável à distribuição de recursos. Numa reunião 
realizada em Betim, V. Exa. atacou o Prefeito Carlaile Pedrosa, o Secretário 
da Fazenda - injustamente -, o jornal "O Tempo" e o Deputado Federal 
Vittorio Medioli. Nós, de Betim, estamos amplamente favoráveis à distribuição 
de recursos, mas não como V. Exa. andou dizendo por aí, referindo-se a um 
projeto de lei cujo objetivo é levar para a cidade de lbirité os municípios que 
iriam melhorar a receita. Como se pode levar para lbirité aqueles municípios 
que, provavelmente, ganharão com a redistribuição, que será estabelecida na 
futura modificação da Lei Robin Hood? Aquela foi uma Comissão Especial 
incumbida de fazer um projeto de lei, que deverá tramitar por todas as 
comissões desta Casa. O que queremos, o que Betim quer é que esta Casa 
possa ouvir todos numa discussão ampla, democrática, sabendo, acima de 
tudo, receber propostas para que, amanhã, não cometamos nenhuma 
injustiça. 

Ora, V. Exa. falou que, em Betim, está sobrando dinheiro, que Betim é uma 
cidade rica. Gostaria de lhe dizer que isso foi planejado. Betim é uma cidade 
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por onde passaram Prefeitos competentes, que buscaram indústrias, que 
assumiram a posição firme de arrecadar recursos para resolver os problemas 
advindos do crescimento desordenado, como aconteceu na querida Ribeirão 
das Neves, para onde levaram penitenciárias, mas esqueceram-se de levar 
recursos. 

Então, quando a Câmara de Betim devolveu à Prefeitura R$1 .000.000,00, 
acredito que se iniciou uma nova era, uma nova fase. Esse ato também foi 
sinal de competência dos Vereadores daquela Câmara: ao saber que aqueles 
recursos não eram necessários, devolveram-nos para o poder público para 
que fossem aplicados em obras sociais, na saúde. 

Também quero lhe dizer que muitas pessoas de lbirité, humildes e de 
outras classes sociais, votam em Betim para serem atendidos no Hospital 
Regional, para terem os benefícios de uma cidade que V. Exa. chama de 
rica, mas que é dotada de todos os problemas e que, mesmo com toda a 
arrecadação necessária e obtida atualmente, não consegue resolvê-los. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, já que V. Exa. mostrou que meu tempo já 
acabou. No entanto, quero deixar a posição firme de que o Deputado lvair 
Nogueira também está a favor dos municípios mais humildes, mas quer uma 
discussão ampla, que seja boa para todos. Não é possível tirar muito de um 
município e dar migalhas para outros. Queremos discutir e trazer para esta 
Casa a população de Minas Gerais, os representantes dos municípios, para 
que tenhamos uma discussão ampla e definida. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do 
seu § 1°, transferi-la ao Deputado Anderson Adauto. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Anderson Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo 
esta tribuna nesta tarde, por determinação do Líder, Deputado Agostinho 
Silveira, em nome do PL, para hipotecar apoio e solidariedade à Proposta de 
Emenda à Constituição no 63, da Deputada Elbe Brandão. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante que toda a Assembléia 
Legislativa, os senhores e as senhoras visitantes saibam que essa é, 
efetivamente, uma matéria polêmica e que, se for aprovada por esta Casa, 
naturalmente vai terminar no STF. No entanto, pela minha avaliação pessoal 
e pela avaliação do PL, a que tenho a honra de pertencer, é de vital 
importância que haja uma definição de ordem política nesta Casa, neste 
momento, aprovando a Proposta de Emenda à Constituição no 63. 

Fiquei feliz porque os comentários que ouvi neste Plenário, antes de o 
Deputado lvair Nogueira, Líder do PMDB, subir à tribuna, eram de que o 
PMDB estaria contra. 
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A partir do momento em que o Deputado lvair Nogueira - tenho certeza 

de que cioso e consciente de seu papel de Líder - assume esta tribuna e diz 
que está favorável, temos certeza de que teremos, também, o apoio do 
PMDB. O Deputado lvair Nogueira levantou uma questão que, na minha 
avaliação, também deve ser o mote da definição política desta Casa: 
contratação temporária por mais de 15 anos não é contratação temporária, é 
definitiva, é mais que a metade da vida útil de trabalho, muitas vezes, de uma 
senhora e de uma mulher. 

Portanto, devemos encarar esse assunto de frente: é um fantasma 
ambulante que perambula de Governo em Governo, e ninguém tem coragem 
de dar solução. Entendo que chegou o momento de darmos uma solução e 
apelo, Sr. Presidente, a V. Exa., que teve a coragem e a determinação de 
colocar o dedo em feridas da mesma ordem e da mesma forma, com relação 
a outros funcionários. Existem alguns caminhos em que o difícil é tomar a 
decisão de percorrê-los, mas em que, depois que decidimos percorrê-los, é 
importante irmos até o fim. Portanto, faço um apelo a V. Exa. para que tenha 
a mesma coragem, determinação e decisão que teve no momento em que 
votamos aquela proposta de emenda à Constituição, em que outros 
funcionários públicos foram efetivados no Estado. Creio que é um bom 
momento, e vale a discussão. 

Percebi, no Plenário, que os parlamentares vêem essa matéria como 
polêmica e, efetivamente, ela o é, e os senhores e senhoras interessados 
sabem muito bem disso, tanto que há mais de 15 anos estão na situação em 
que se encontram. Tenho, portanto, uma proposta, Sr. Presidente, de que a 
única coisa que não podemos permitir é que se faça o concurso público para 
professores e serviçais neste momento. É muito importante que possamos 
esgotar essa matéria, porque, com a atual realidade econômica do País, 
temos certeza de que, para serviçais, teremos inúmeros professores com 
curso superior que se habilitarão, só que ocuparão o lugar dos serviçais que 
estão hoje nas escolas, mas tenho dúvidas se farão o trabalho da mesma 
forma, com a mesma competência e vocação que têm hoje as atuais 
serviçais. 

Sr. Presidente, antecedi V. Exa. nesta Casa, e me foi proposto que 
apresentasse a mesma emenda que V. Exa. apresentou. Optei -foi definição 
política minha - por não ser o autor, porque entendia que era efetivamente 
polêmica, mas, a partir do momento em que assumimos com nosso voto a 
aprovação daquela emenda, entendo que não temos outro caminho a não ser 
aprovar a Proposta de Emenda no 63, da Deputada Elbe Brandão. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)*- Parabenizo o Deputado Anderson 
Adauto pela manifestação, que, com muita propriedade e de forma objetiva, 
apoiou decisivamente os professores e serviçais, mais de 100 mil pessoas, 
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representando assim o PL, partido que tenho o prazer de integrar. 

Sinto-me no dever de dar satisfação ao Deputado lvair Nogueira e à 
Assembléia, porque S. Exa. não fez uma observação atenta. Há muito tempo 
não me encontro tão tranqüilo e sereno como no dia de hoje. O Deputado 
lvair, num pronunciamento até bonito, soube defender a poderosa cidade de 
Betim. Mas em momento algum fiz agressões à sua pessoa, ao Secretário 
Municipal ou ao Prefeito. S. Exa. deveria se reportar às notícias que se 
encontram no jornal "O Tempo", de Betim. (- Lê:) "Prefeito Carlaile, agora, 
novas perdas devem ser evitadas, e não vamos aceitar, porque já assumimos 
muitas coisas que deveriam ser do Estado. Deputado lvair Nogueira, temos 
que evitar prejuízos maiores. Agora, quanto à emenda Frankenstein do 
Deputado Dinis Pinheiro, não vamos aceitá-la, em hipótese alguma, porque é 
inconstitucional e inaceitável, além de inoportuna". Outra manchete: 
"Prefeitos definem luta contra a Lei Robin Hood". Aproximadamente 70 
Prefeitos se reuniram em Betim, na semana passada, e o Deputado lvair 
Nogueira abrilhantou o evento. Na oportunidade, o Secretário da Fazenda de 
Betim relatou: "Foi ótimo ver a confirmação de que essas mudanças na Lei 
Robin Hood não obedeceram a nenhuma justificativa técnica, econômica e 
social. Isso permitirá que a nossa luta contra a revisão da lei ainda seja mais 
acentuada" (Secretário Raimundo Reio). 

Deputado lvair Nogueira, o homem público tem que ser autêntico e falar, 
sim, bonito, como falou anteriormente, mas, acima de tudo, tem que ser 
verdadeiro nas suas ações. Espero que V. Exa. coloque em prática o 
pronunciamento que acaba de externar, deixe de se reunir com os poderosos 
e, de forma prática e objetiva, ajude os mais pobres e mais humildes. 

Deputado lvair Nogueira, vamos ajudar os humildes, com a sua sabedoria, 
com seus grandes conhecimentos e a sensibilidade que espero tenha ao 
participar da aprovação desse projeto, oriundo da Comissão Especial, que vai 
beneficiar 15 milhões de mineiros e que certamente contará com a 
sensibilidade do Governador Itamar Franco, que, quando Presidente, deu a 
demonstração do seu carinho e apreço pelos mais humildes e carentes. 

Deputado lvair Nogueira, sabemos que os mais pobres contam com o seu 
apoio, porque sabemos que, de Betim, podemos contar com o Deputado 
Pinduca Ferreira. Tenho certeza absoluta de que se engajará nesta luta 
memorável e histórica para implementar no Estado o ICMS solidário, justo e 
humano. Minas merece. E os mais pobres, também. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu 

Leite, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 4 minutos. Com a palavra, 
o Deputado lvair Nogueira. 
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O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela 

Liderança da Maioria, estamos acompanhando a tramitação da PEC no 3, 
mas lamentamos, pois seria dispensável e não teria razão de existir se o 
Governo, que apoiamos, não tivesse cometido o equívoco de realizar o 
concurso público, neste momento, na Secretaria de Estado da Educação. 

Lamento porque o concurso público, contra o qual não estamos, coloca em 
risco milhares de pessoas que vinham trabalhando há 8, 10, 15 anos ou 
mais. O concurso, que é a regra, a lei majoritária para se admitir no serviço 
público, tem conseqüências. Nós, que somos a favor do concurso público, 
somos também a favor dos designados, que, durante todo esse tempo, estão 
nessa situação e não podem ser prejudicados, o que vai acontecer quando o 
concurso findar. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 63 pode ter alguma dúvida com 
relação à questão legal ou constitucional. Cremos que não tenha. Mas é uma 
alavanca desta Casa para que o Governo sente-se e negocie com os 
servidores. O que a maioria desta Casa entende é que é preciso sentar, 
negociar, e não deixar que a injustiça seja perpetrada pelo Governo Itamar 
Franco. Lamento que, nesta hora em que os designados vieram do interior do 
Estado, de muito distante, do Norte de Minas - vejo vários norte-mineiros 
professores, auxiliares de serviços -, alguns sindicatos prefiram ficar contra 
os designados, para garantir um concurso que irá provocar uma grande 
injustiça com milhares de servidores. 

Nesta Casa, estamos aguardando, Sr. Presidente, assim como o senhor 
pilotou a Proposta de Emenda à Constituição no 39, que, em parte, atendeu a 
milhares de servidores do Estado, que haja a mesma boa-vontade, a mesma 
liderança de V. Exa., para aprovarmos a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 63, porque ela garantirá a justiça para milhares de pessoas. Quando 
chegar ao Executivo, temos muita confiança em que o Governador Itamar 
Franco, eleito com a grande maioria dos votos do funcionalismo público 
estadual diante de um ex-Governador que tratou muito mal os servidores 
públicos, no fundo de sua consciência, vai refletir e estudar uma solução para 
que não sejam colocadas na rua as milhares de pessoas que estão 
preocupadas e apavoradas. Andando pelo interior do Estado, mais 
especialmente no Norte de Minas e no Jequitinhonha, encontramos pessoas 
que não dormem em paz. Algumas pessoas que trabalhavam há 15 anos ou 
mais nunca esperavam que, de repente, o Estado fosse fazer o que hoje 
ameaça fazer. 

O concurso público é a regra, mas há de se ter um pouco de sentimento 
para se olhar a conseqüência da realização do concurso. As pessoas 
prejudicadas têm de ser olhadas como seres humanos e cidadãos que 
merecem respeito e têm direito a dignidade. Por isso é que hoje temos 
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certeza de que esta Casa está marcando um grande tempo. Sentimos que 
os Deputados estão comprometidos com essa causa, que não é de uma só 
pessoa, mas de todos nós e de todo o povo mineiro, que está a favor 
daqueles que hoje correm o risco de ser vítimas da maior das injustiças, a 
discriminação. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 

Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos 
termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. 
Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira . 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
assomo a esta tribuna, por delegação do Líder do meu partido, o PFL, para 
manifestar a posição favorável da nossa Bancada à aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 63, da ilustre Deputada Elbe Brandão. 

Tive a honra de ser designado relator dessa matéria na Comissão Especial 
que a apreciou e emiti parecer favorável, sem constrangimento algum, no 
sentido da justiça, entendendo o pensamento da Deputada Elbe Brandão. 
Realmente, só poderia ser a sensibilidade de uma mulher para ver a injustiça 
que se estava cometendo contra os que, por tantos anos, têm sido 
designados para prestar serviços à gente mineira pelo Governo do Estado. 
Foi com satisfação que dei parecer favorável, procurando corrigir o que vem 
sendo feito no Governo Itamar Franco, olhando um setor de servidores 
públicos e abandonando outros. Aproveitamos a proposta de emenda à 
Constituição da Deputada Elbe Brandão para estender essa prerrogativa da 
efetivação a todos aqueles que, nos diversos setores do Governo, vêm sendo 
designados, contratados como servidores. Acusam-nos de desrespeitar a 
Constituição. A regra é, efetivamente, o concurso, e nenhum de nós é contra 
concurso público. Mas o erro foi do Estado. O Governador Itamar Franco tem 
o hábito de limitar o Estado ao seu período de governo, dizendo: fiz o 
concurso, não errei. Não assume os erros que o Estado cometeu, e o Estado 
vem cometendo o erro de descumprir a Constituição, não realizar concurso e 
designar servidores que nele acreditam. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando foi anunciado o concurso, fiz 
aprovar, nesta Casa, requerimento sustando, proibindo a publicação do edital 
do concurso público até que se encontrasse solução de justiça para os 
servidores designados, que há anos vinham trabalhando para o Estado. 
Tendo como Presidente da Comissão o Deputado Eduardo Brandão, 
convocamos os Secretários de Aministração e da Educação, e eles não se 
dignaram a comparecer. A Comissão teve a humildade de ir aos Secretários 
discutir o assunto. Foi feita a proposta de que, pelo menos, para cada ano de 
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serviço prestado, fosse dada a indenização de um salário aos servidores. 
Tal proposta não foi aceita pelo Governo. Desrespeitando o requerimento 
aprovado nesta Casa, publicou o edital do concurso, colocando em risco 
servidores que há anos vêm trabalhando. Temos casos de servidores que 
trabalham há 24 anos para o Estado. Hoje, ouvi uma senhora dizer que, há 
30 anos, é contratada consecutivamente pelo Estado, que não lhe reconhece 
os direitos. 

Por isso, é justa a proposta da Deputada Elbe Brandão; emiti parecer por 
sua aprovação, estendendo o benefício aos outros servidores que, nas 
mesmas condições, têm sido designados. E o Estado, que acusa erros 
anteriores relativos a não-realização de concursos, hoje, quando convoca o 
concurso, abre vagas para 53 mil servidores, quando todos sabemos, por 
meio de dados oficiais do Governo, que, só na Educação, existem 120 mil 
designados. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Quero deixar bem claro, porque 
parece que não entenderam. A proposta do PFL é pela permanência dos 
designados. Não vamos ter dúvida disso. A proposta da indenização 
aconteceu nesta Casa não apenas por parte do PFL, mas também por outros 
partidos. Não foi aceita, quero deixar isso bem claro, para que não haja 
dúvida sobre o posicionamento do nosso Líder Sebastião Navarro Vieira. 
Somos pela efetivação dos designados. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, o parecer é pela 
aprovação. A Casa parece motivada. Diversos Líderes compareceram, 
manifestando seu apoio à proposta da Deputada Elbe Brandão. 

Só existem duas formas de a proposta não ser aprovada hoje: não haver 
quórum no Plenário, mas os Deputados estão presentes em grande número e 
acredito não ser esse o problema, e outra, pode parecer um engodo, mas me 
chegou aos ouvidos que um Deputado - e citaram até o Líder do Governo -
havia apresentado emenda. Com emenda apresentada, o projeto volta à 
Comissão para receber parecer e não é votada hoje. 

Então, ao manifestar o nosso apoio, quero deixar um apelo a todos os 
Deputados. Se algum Deputado apresentou emenda, que a retire. Não 
podemos deixar de votar essa proposta hoje. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine 

Matozinhos, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 1 O minutos. 
Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, ocupamos esta tribuna em nome do PSB para dizer do nosso 
apoio à proposta da Deputada Elbe Brandão, que tivemos a honra e a alegria 
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de subscrever e de discutir várias vezes com a querida amiga Deputada 
Elbe Brandão, uma educadora. Quero, também, dizer aos profissionais da 
educação que, com a mesma honra, o mesmo orgulho, a mesma satisfação 
com que sou Delegada-Geral de Polícia, sou, também, professora. Lecionei 
durante vários anos nos antigos cursos primário e ginasial, na minha querida 
cidade de Conselheiro Lafaiete. 

Queremos dizer para o povo de Minas, para os profissionais da educação, 
para os Deputados que não temos dúvida de que, mais uma vez, esta Casa 
vai fazer justiça. Já fez com a Proposta de Emenda à Constituição no 39, que 
é hoje a Proposta de Emenda à Constituição no 49. Sem sombra de dúvida, 
os grandes parlamentares que representam o povo de Minas farão justiça 
aos profissionais da educação, que, muito mais do que ministrando aulas, 
estão preocupados com a alimentação dos alunos, com a violência. É dos 
professores da rede pública a grande e difícil tarefa de educar nossos alunos 
carentes, que precisam de educação de qualidade. 

Acreditamos que esta Casa, com o apoio absoluto e integral do PSB, vai 
fazer justiça aos grandes e valorosos profissionais da educação. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputada Elaine Matozinhos, 
tivemos a oportunidade de ouvir algumas manifestações e lemos algumas 
faixas, mas esta Casa vota por convicção e não por causa de comentários 
maliciosos e ameaças. 

Os Deputados sabem escolher. Afirmo isso com muita tranqüilidade, 
porque, quando foi apresentada a Proposta de Emenda à Constituição no 39, 
no ano passado, fui designado seu relator. Ainda no primeiro semestre, 
apresentamos uma emenda à Constituição, garantindo aposentadoria aos 
contratados. Assim, gostaria de dizer aos mais afoitos, que acreditam na 
ameaça e na ofensa para conseguir algo, que apoiaremos essa proposta por 
convicção e para fazer justiça. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Obrigada, Deputado Mauro Lobo. 
Finalizando, afirmo que todos sabemos, sem sombra de dúvidas, que a 
escola é nosso segundo lar. Vejo aqui que a grande maioria dos profissionais 
da educação são mulheres, que, como bem colocou a Deputada Elbe 
Brandão, não podem ver seu direito ir pelo ralo, depois de 30 anos de 
trabalho, pois, na grande maioria das vezes, são chefes de família e precisam 
desse dinheiro para manter a si e a seus filhos. 

Portanto, nobres Deputados, companheiros e companheiras da educação, 
quero, neste momento, pedir a Deus que abençoe a todos nós para que 
possamos aprovar, o mais rápido possível, esse projeto, a fim de dar-lhes a 
tranqüilidade necessária para continuar na grande luta da educação. 

* - Sem revisão da oradora. 
2• Fase 
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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 nos 47/99, 936 e 1.273/2000, e 1.566 e 
1. 706/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

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

Gonçalves, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de 
modo que o Projeto de Lei no 825/2000 seja apreciado em primeiro lugar, 
entre as matérias em discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 805/2000, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à criação e à 
implantação de consórcio intermunicipal para a prestação de serviços 
públicos de interesse comum e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração Pública. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação, na forma 
do Substitutivo no 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 2, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo 
no 2, fica prejudicado o Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
turno, o Projeto de Lei no 805/2000 na forma do Substitutivo no 2. À Comissão 
de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 825/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária 
incidente sobre fio de malha sintética. 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. 

O Deputado Marco Régis - Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 

ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votou "não" 1 Deputado; 

houve 1 voto em branco. Está ratificada a aprovação do projeto. Fica, 
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portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 825/2000 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas e ilustres professoras designadas presentes, este momento é de 
singular importãncia na nossa vida parlamentar. De um lado, estão as 
designadas, que são as verdadeiras sementeiras do amor, da paz e da 
prosperidade. De outro, vejo os empresários do setor têxtil, que são os 
grandes construtores do emprego, do desenvolvimento e do progresso de 
Minas Gerais. Sinto-me muito feliz. Digo a todas as designadas presentes 
que estou feliz porque, em decorrência da nossa audiência pública, realizada 
na nossa Comissão de Educação, que transferimos para este Plenário, 
conseguimos realizar esse grande projeto que estamos levando avante para 
o restabelecimento da garantia de todas vocês. Nesta Casa analisamos, com 
toda a dedicação, as suas garantias. Desejo cumprimentá-las e saudá-las. 
Acompanharemos muito de perto os legítimos interesses de todas. 

Neste momento, digo a elas e a todos os presentes que a Casa do povo 
mineiro está vivendo uma situação histórica e ímpar. Há 48 horas, estivemos 
neste Plenário. O nosso Governador, promulgando a Proposta de Emenda à 
Constituição no 50, garantindo o direito dos mineiros com relação à COPASA 
e à CEMIG, afirmou que jamais, em seu Governo, deixaria um servidor sem 
emprego e sem as suas garantias constitucionais. Alegra-me muito estar, 
neste momento, ao lado de todos vocês, para caminharmos juntos com o 
objetivo de resgatar o mesmo sentimento dos direitos de cada uma e de cada 
história que vocês têm plantado em todo o Estado de Minas Gerais. 

E ao saudar aqui os nossos empresários, digo-lhes que não se faz uma lei 
da noite para o dia. Esse projeto que meus ilustres colegas acabaram de 
aprovar é de fevereiro de 2000, é o Projeto de Lei n° 825, que vem resgatar, 
acima de tudo, mais de 160 mil empregos. Minas Gerais é o segundo Estado 
na produção têxtil, de vestuários e confecções. 

Lembro-me do meu Sul de Minas, do Circuito das Malhas, e quero saudar 
os Vereadores de Monte Sião e de todo o Circuito que aqui se encontram. 
Quero saudar os empresários de Divinópolis, dos Sindicatos Têxteis e de 
Vestuários para dizer que essa proposta, depois de 26 meses, chega ao fim. 
Quero agradecer o nosso relator, Deputado Mauro Lobo, e, de modo 
particular, o nosso Presidente, Deputado Antõnio Júlio, que muito me ajudou 
a conduzir esse processo, para garantir o direito de todos os empresários do 
setor têxtil de Minas Gerais. Quero, ainda, dizer da nossa satisfação pelo fato 
de o Deputado Marcelo Gonçalves ter também colaborado, com seu 
substitutivo, para que esse projeto pudesse ser ampliado, dando garantias a 
todos os setores, inclusive o setor calçadista. A lei se faz dessa forma, 
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senhores professores. Ela não nasce da noite para o dia. Nasce aqui, da 
responsabilidade de cada um de nós. E por isso estou duplamente feliz. Feliz 
por ter sido o autor que iniciou essa discussão em prol dos designados de 
Minas Gerais, do meu Sul de Minas, de Poços de Caldas, de Varginha, de 
Pouso Alegre, de ltajubá, de todos vocês. Vejo aqui os meus empresários, 
que terão condições de, a partir de amanhã, resgatar as indústrias que 
havíamos perdido para os Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Agradeço-lhes, caríssimos colegas, porque com a aprovação do Projeto de 
Lei no 825 vocês estão contribuindo para a formação de uma Minas Gerais 
justa e progressista para os nossos filhos e para a nossa gente. Parabéns, 
meu querido amigo Renê, grande companheiro de luta, e parabéns a todos 
aqueles do SINDIVESTE que não mediram esforços para aprovação desse 
importante projeto. Parabéns a todos, que Deus abençoe todas as 
designadas e que possamos também logo, logo ter essa satisfação da 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 63, para garantia de 
todos e para felicidade nossa. 

A Deputada Elbe Brandão - Só quero insistir porque estaremos iniciando 
agora a discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 63 e estou 
sabendo que um colega está querendo entrar com uma emenda que trata da 
indenização. Se estaremos discutindo na próxima semana um projeto de 
anistia para que o Estado tenha dinheiro para pagar o 13° salário, de onde o 
Estado vai tirar dinheiro para indenizar todas estas pessoas que aqui estão? 

Gostaria de saber isso. A verdade precisa ser colocada para os colegas. 
Aqueles que estiverem entrando com emenda e votando contra a Proposta 
de Emenda à Constituição no 63 colocarão na rua 100 mil pessoas sem 
direito a um centavo pelos anos trabalhados. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa à ilustre Deputada Elbe Brandão 
que o nosso Regimento prevê que qualquer um dos Srs. Deputados pode 
apresentar emenda. Isso é regimental, e esta Presidência não pode deixar de 
acatar nenhuma emenda. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Queria apenas confirmar se realmente uma 

emenda à Constituição precisa ter 26 assinaturas. Se há essa emenda, 
realmente, ela contém 26 assinaturas? 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel Martini 
que foi apresentada realmente uma emenda com assinatura de 30 Srs. 
Deputados. Este Presidente foi citado várias vezes como autor da Emenda no 
39. Fui realmente autor desse projeto. Demoramos 15 meses para aprová-lo. 
Por quê? Fizemos uma negociação com sindicatos, professores e Governo. 
Por isso, ela tramitou. 

Quero dizer aos presentes nas galerias que o movimento de vocês não foi 
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em vão. Ele alertou a todos nós. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 63/2001, 
da Deputada Elbe Brandão e outros, que acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
discussão, a proposta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, estava esperando, pacientemente, o meu momento de falar e o 
momento de entrarmos na discussão da matéria. Tudo aquilo que foi dito no 
pinga-fogo antecedeu esta discussão, que iniciamos, da Proposta de Emenda 
à Constituição no 63, da ilustre Deputada Elbe Brandão. 

Foi formada uma Comissão Especial. Tive a honra de ser eleito pelos meus 
companheiros para presidir a Comissão Especial que analisou essa proposta 
de emenda. Tive a honra de designar como relator da matéria o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que falou há poucos minutos. 

Quero voltar a historiar essa questão, porque é preciso fazer justiça. Sou 
do Triângulo Mineiro, de Uberlândia. Todas as questões que dizem respeito 
ao magistério, naquela região, nos são trazidas para ajudá-los de alguma 
forma. Vivo o dia-a-dia daquelas escolas todas de Uberlândia e das outras 
cidades do Triângulo Mineiro. Quando surgiram os primeiros critérios do 
concurso que está sendo realizado - foi realizada a primeira etapa -, não 
concordei com eles. Fui o Deputado autor do requerimento dispensando a 
exigência do 2° grau para participar do concurso. E conseguimos isso. Por 
que fui contrário a isso? 

Porque não existe justificativa para o fato de uma servente escolar, que 
cuida da limpeza, da cozinha, da cantina, ter a 4' série primária. Se durante 
esse período - 8, 1 o ou 15 anos -, realizou o seu trabalho com eficiência, 
tanto que todo ano era contratada, por que agora vamos lhe tirar a chance de 
ganhar o seu dinheiro e ajudar no orçamento familiar? Conseguimos tirar 
esse critério da obrigatoriedade da 4' série para o concurso. Segundo os 
dados que levantamos, são 127 mil pessoas na condição de contratados. 
Ora, 127 mil mineiros perderão seus empregos, após 3, 5, 1 O, 15, 20, 22, 25 
anos, sem direito algum? Por isso, temos de fazer justiça. É o momento de se 
fazer justiça. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não pretendo usar todo o tempo que me 
pertence. Quero ser rápido e objetivo, porque sei que outros Deputados que 
já usaram esta tribuna o farão novamente. Peço a V. Exa. que encerre esta 
discussão o mais rápido possível e coloque em votação a Proposta de 
Emenda à Constituição no 63/2001. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

prezados professores e profissionais do ensino, telespectadores da TV 
Assembléia, é preciso, neste momento, que tenhamos a compreensão e a 
oportunidade do que estamos votando e vislumbremos os passos que virão. 
Em nome da Liderança do PSDB, partido da ilustre Deputada Elbe Brandão, 
estamos aqui para dizer que o partido encampa por inteiro a Proposta de 
Emenda à Constituição no 63. 

Como integrante da Comissão de Educação, durante as audiências 
públicas que estão sendo realizadas em todo o Estado, estamos colocando 
essa posição de justiça em favor dos designados. Não se trata - e é preciso 
que isso fique muito claro - de discutir questão jurídica. Aqui não é o Tribunal 
de Justiça, é uma Casa política, que discute a oportunidade e a viabilidade 
dos atos políticos. Obviamente, temos de ter o bom-senso de aliar a nossa 
ação política à realidade jurídica. As leis existem para assegurar direitos e 
colocar ordem na sociedade. Não é possível prevalecer uma ordem jurídica 
que cause injustiça, que não dê o direito de aposentadoria a quem trabalha 
uma vida inteira para o Estado. Não é possível entender que se defenda que 
é certo alguém trabalhar 1 O, 15 ou 20 anos para o Estado e ter esse tempo 
jogado fora, como se nunca tivesse existido, como se esse cidadão ou essa 
cidadã, que trabalharam a vida inteira para o Estado, pudessem ter outra 
vida, a fim de começar tudo de novo. Não é possível haver essa 
compreensão. Se o Estado quer consertar erros do passado, que não o faça 
cometendo um erro maior, colocando servidores na rua. O concurso pode e 
deve existir para preencher as vagas que vão surgir no futuro, porque as do 
passado já são dos senhores e das senhoras que deram sangue e suor para 
educar gerações, para servir ao Estado, que, agora, quer virar as costas e 
não quer reconhecer que essa realidade existiu. 

São erros acumulados de Governos passados, mas esses, apesar da 
ilegalidade, colocaram o senso de justiça acima e não provocaram 
demissões. Este Governo, que se diz social, esquece esse aspecto e prima 
pela legalidade, porque lhe interessa; não prima pela justiça e quer virar as 
costas para os senhores. Isso não é possível. Esse concurso, da forma como 
foi convocado, é inadmissível, porque não pode existir às custas de 1 O, 15, 
20 anos de quem já trabalhou. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte r - Muito obrigado, Deputado. V. 
Exa. sabe muito bem que tenho profunda admiração pelo seu trabalho. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir ao Sr. Presidente, se for 
possível, que divulgue o nome de quem entrou com a emenda, para que 
possamos saber, de público. Muitas pessoas que estão aqui não almoçaram, 
viajaram quilômetros; não vieram passear, perderam dia de trabalho. Essas 
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emendas não poderiam ter sido apresentadas no intervalo entre o 1° e o 
2° turnos? Acho que é uma covardia. 

Chegou-nos a informação de que a apresentação de emenda é pedido do 
Governo, mas não quero acreditar nisso. Tomara que não seja verdade. 
Apenas gostaria de saber, se é que esta Casa é democrática, o nome do ou 
dos Deputados que apresentaram emendas. Muito obrigado, Sr. Deputado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte do sempre 
dinâmico e aguerrido Deputado Alberto Bejani, por quem também temos 
grande admiração. Como suas palavras foram dirigidas ao Presidente, deixo 
que ele preste os esclarecimentos, mesmo porque é a Mesa que tem as 
informações, e não eu, como orador. 

Serei bastante breve, mas gostaria de alertá-los sobre alguns pontos que 
são importantes neste momento. Os senhores e as senhoras que estão 
nessa luta precisam ter ciência deles. 

Fala-se muito de ilegalidade, que o projeto é inconstitucional. Um tribunal, 
qualquer que seja ele, Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, julga 
com base na lei. Mas, por formação jurídica, seus membros sabem que as 
leis não existem à toa, mas com base em uma realidade. Portanto, não serão 
insensíveis a essa realidade jurídica deformada no tempo, criada pelo próprio 
Estado. 

Por esse motivo, não sei se é tão líquido e certo esse argumento de que a 
proposta de emenda é inconstitucional, como apregoam. Se o Governo tem 
tanta certeza de que é inconstitucional, deixe, então, aprovarmos a proposta 
aqui e tente derrubá-la na justiça. Não têm essa certeza e sabem que a 
nossa decisão tem valor, tem sustentação nos tribunais, e os tribunais serão 
sensíveis. Esse argumento não nos afasta da luta. Ao contrário, aumenta a 
nossa determinação e a daqueles que estão a favor da efetivação desses 
127 mil servidores que trabalham para o Estado. 

É importante também alertá-los para o fato de que a presença e a 
mobilização dos senhores é fundamental nessa luta. Esta Casa tomou 
diversas decisões importantes, decisões históricas. Essa interação entre o 
Plenário e as galerias é fundamental. Representamos aqui todo o Estado. 
Quando vocês vêm trazer os reclamos e anseios de outros mais, de 120 mil 
que não tiveram condição de vir, mas que estão confiando na atuação de 
vocês, estão confiando na nossa atuação neste Plenário. 

Essa mobilização é fundamental para mostrar que vocês estão 
interessados, que estão realmente dedicados a essa causa, não no sentido 
de pressionar o Plenário, porque o voto é secreto, mas no sentido de 
sensibilizar as consciências dos parlamentares, para mostrar que essa é a 
realidade dura de quem trabalha e não tem seus direitos reconhecidos, como 
se estivéssemos no tempo da escravidão. Não é possível assistir a isso; hoje 
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é preciso que essa mobilização continue. 

Temos informações de que uma emenda foi apresentada. É um direito 
regimental, mas não deixa de ser uma manobra do Governo para tentar 
esvaziar a votação, para tentar esvaziar o movimento de vocês. Não 
desanimem. Se essa votação não ocorrer hoje, o projeto irá para a Comissão 
Especial. Não desanimem. Essa manifestação espontânea e vibrante do 
Plenário ajuda a clarear as consciências. A emenda foi assinada por 30 
parlamentares, mas deixaria de existir, e a votação poderia acontecer se, 
pelo menos, cinco parlamentares retirassem seus nomes da lista. Essa 
proposta de emenda à Constituição está sendo analisada por uma comissão 
especial da Assembléia, presidida pelo Deputado Geraldo Rezende, que já 
esteve aqui dizendo que é favorável à causa dos senhores e das senhoras, e 
o relator é o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que também já deu seu 
parecer favorável. Se houver a possibilidade de ela voltar à Comissão, tenho 
certeza de que voltará rápido para o Plenário, porque a Comissão é 
favorável, e essa artimanha do Governo não prevalecerá. E quando essa 
emenda voltar ao Plenário, é preciso que os senhores estejam aqui 
novamente, para mostrar interesse e sensibilidade para com a votação dessa 
proposta de emenda à Constituição. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar V. 
Exa. pelo pronunciamento, bem como os nossos companheiros que aqui nos 
antecederam, dizendo que é uma imensa satisfação ver essas galerias 
ocupadas pelo nosso povo de Minas Gerais e pelos nossos queridos 
educadores, que sabemos o quanto sofrem dentro de uma sala de aula. 
Sabemos que a saída para este País está - e não deve estar em nenhum 
outro lugar- nos bancos escolares. 

Gostaria, também, nobre companheiro Deputado Antônio Carlos Andrada, 
de dizer que sou uma pessoa que tem de agradecer a Deus por ter tido outra 
oportunidade de ver nossos companheiros lutando por uma anistia. Essa 
história já era conhecida por todos do Estado de Minas Gerais. Da mesma 
forma, as pessoas lotaram as galerias e fizeram com que a vontade do povo 
prevalecesse neste Plenário, por meio dos votos dos Deputados, com sua 
sensibilidade. V. Exa. abordou muito bem, o que é peculiar a V. Exa., pela 
própria formação acadêmica, o que diz respeito à questão constitucional. 
Entendemos, Deputado Antônio Carlos Andrada, que essa questão de ser 
constitucional ou não pode, sim, avançar, na medida em que temos uma 
demanda social. 

Por que alteramos uma lei, propomos um projeto de lei, apresentamos uma 
emenda à Constituição? Porque há uma parcela da sociedade, ou a grande 
maioria, que quer que a lei seja atualizada e vá ao encontro dos anseios 
daquela comunidade. 
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Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade no momento em 

que uma lei está indo atender exatamente a uma grande parcela da nossa 
sociedade. No caso, prevalece a vontade do povo. Estamos aqui em nome 
de quem? Para que estamos aqui? Estamos aqui em nome desse mesmo 
povo que votou em V. Exa., em mim e nos demais 75 Deputados que 
compõem o Poder Legislativo de Minas Gerais. 

Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposta vem fazer justiça. 
Entendemos que o concurso público é o melhor meio e o mais justo de as 
pessoas concorrerem a um cargo público, mas, no caso em questão, há uma 
excepcionalidade que deve ser observada. Não foi feito um concurso público 
para uma situação em que não havia designado. Se fosse nessas condições, 
a situação seria outra, e não poderíamos estar aqui sequer discutindo 
nenhum tipo de efetivação. Mas não, nesse caso há excepcionalidade, 
porque temos senhores e senhoras com 5, 1 O, 15, 20 e até 25 anos de 
serviço público. 

Um companheiro militar, meu eleitor do interior, indagou-me sobre o 
concurso que sua filha de 18 anos está fazendo. Disse-lhe que preferia votar 
a proposta e dar aos servidores as garantias que devem ser dadas a eles. 
Esses servidores são chefes de família, mães de família que sustentam o lar, 
com dois, três ou quatro filhos, e não devemos causar um grave problema 
social ou agravar ainda mais o problema social que vivemos no Brasil e no 
Estado. 

Se o Governo e os Deputados não tiverem sensibilidade para aprovar ou 
não encontrarmos solução viável que possa atender de fato aos 
trabalhadores da educação que há tantos anos lutam renovando os seus 
contratos, anos e anos, pergunto, novamente: Poderíamos deixar essa 
pessoa com 18, 20 ou 21 anos entrar no serviço público através desse 
concurso e, por outro lado, causar grande injustiça social? Além de tudo, isso 
agravaria esse grande problema que precisa ser solucionado. Não temos 
outro caminho a seguir. Temos que amparar uma senhora que é mãe de 
família e sustenta o seu lar. 

Deputado Antônio Carlos Andrada, não quero simplesmente apartear V. 
Exa. Na última quinta-feira, viajamos para Governador Valadares e 
discutimos lá, com os servidores da educação, essa questão. Então, V. Exa. 
conhece perfeitamente qual o meu sentimento com relação a essa proposta e 
àqueles que puderam, ao longo dos anos, prestar um bom trabalho. Entendo 
que, se esse servidor prestou 1, 2, 5, 1 O, 15 ou 20 anos de trabalho, já foi 
aprovado e não precisa ser submetido a novo concurso. 

Gostaria de saber como ficaria a situação de uma senhora que tem 45, 50 
ou 60 anos ao ter que procurar novo emprego. Como continuaria a sustentar 
a sua família? É necessário entender que essa proposta vem fazer justiça 
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social. A nossa função, enquanto legislador, é tentar mm1m1zar essas 
diferenças e encontrar algo que venha diminuir as injustiças sociais. Em 
Minas, temos o abandono de várias áreas, da segurança pública, da 
educação e da saúde. Para que o Governo existe? Por que estamos 
inseridos no estado democrático de direito? 

Para que existem as instituições? Para que os homens públicos possam 
agir de maneira inteligente, viável, coerente, com respeito, acima de tudo, ao 
direito à vida, à vida daqueles que dedicaram anos e anos ao serviço público, 
respeito principalmente à vida de seus filhos que são sustentados por esse 
salário. (- Palmas.) V. Exa., como é um Deputado que cada vez mais discute 
a questão do direito constitucional, sabe muito bem, como todos nós, que o 
direito mais resguardado pela lei é o direito à vida. Essa proposta é nada 
mais nada menos do que garantir o direito ao sustento, à vida dessas 
pessoas que aí estão lutando, tentando permanecer no seu local de trabalho. 
Onde essa senhora vai conseguir um trabalho num contexto de desemprego 
assolando nosso País? Como vamos resolver essa questão? A imprensa 
sempre diz que esta Casa vota muitos 'trens-da-alegria". Prefiro, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, votar mais um "trem-da-alegria", um trem de 
sustento das Iam ílias a votar o fantasma da fome que vai permear essas 
famílias. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (continuando) - Quero agradecer as 
palavras do Deputado Sargento Rodrigues, como sempre bastante lúcido, 
seguro, claro nas suas explicações, trazendo uma contribuição enorme para 
este debate. É importante focalizar que durante anos os senhores e as 
senhoras trabalharam ao lado de alguém efetivo no mesmo ambiente de 
trabalho, dividindo a mesma sala, a mesma responsabilidade, a mesma 
jornada, o rnesmo empenho, a rnesma dedicação; porém, um se aposenta, e 
o outro não; um tem direitos, e o outro não. Não é possível que isso perdure 
e que o Estado diga que isso é errado. Quem criou a situação foi o Estado, e 
ele tem de assumir o ônus de consertá-la. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos 
Andrada, muito obrigado, já que o tempo que ainda resta a V. Exa. me 
permite esse artifício. Queria dizer a V. Exa. que me inscrevi, em primeiro 
lugar, para discutir a proposta de emenda à Constituição, mas, por 
artimanhas desta Casa, que fabricou um Regimento Interno que atende 
sempre aos interesses do Governo ou da própria Casa como lhe bem 
convém, estou utilizando de um artifício de que dispomos os parlamentares, 
principalmente os mais vividos nesta Casa, que têm a coragem e a 
necessidade de falar o que é necessário ser dito, principalmente em público, 
para quem tem de escutar. 

Deputada Elbe Brandão, quando lhe falei, pela manhã, que havia um 
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complô para que essa proposta de emenda à Constituição não fosse 
votada, não havia dúvida nenhuma. Aprendi a conhecer as coisas numa 
Casa como esta até pela forma como se respira, até quando passo pela 
portaria e vejo quem nos está recepcionando. Aprendemos a descobrir e a 
desconfiar do que está ocorrendo. Gostaria de fazer alguns comentários, 
principalmente para os educadores que estão presentes aqui hoje. Vejam V. 
Exas. que a Proposta de Emenda à Constituição no 39, que efetivou os 
funcionários da saúde, do Judiciário, da Assembléia - e quero dizer a V. 
Exas., os educadores, que merecem um tratamento muito acima do que o 
que convencionamente têm recebido -, todos esses também foram 
merecedores. Existem funcionários nesta Casa, que conheci quando ainda 
nem era Deputado, quando trabalhava com o ex-Deputado Paulo Ferraz, que 
nunca foram beneficiados por nenhuma lei. 

Se algum de vocês fizer concurso para Promotor de Justiça, Juiz, ou 
qualquer coisa que aparecer dentro do Judiciário, com cinco anos de trabalho 
poderá se aposentar, porque pode juntar todo o tempo de serviço, a vida 
inteira, até o que não teve, porque, no Judiciário, não precisa de nada, 
palavra vale pois existe uma tal de fé pública que valida a palavra de Juiz 
corrupto, de Juiz ladrão, de Promotor ladrão, do Promotor corrupto. Então, 
poderiam aposentar ganhando salário integral de Juiz, de Promotor, até de 
Desembargador, porque existem alguns que entram pelas portas do fundo, 
pois a lei permite. Temos uma turma que entra pelo quinto dos advogados; 
normalmente, são os apaniguados, os de sempre, muda só a cara, mas a 
forma de entrar é a mesma, é a peixada, a sacanagem, o jeitinho, a amizade, 
é tudo aquilo que sabemos que existe. Passam a ter direito a tudo se fizerem 
o concurso. Têm direito à aposentadoria, têm direito a tratamento de saúde, a 
família tem, a avó tem, o neto tem, o vizinho tem, a amante tem, o cachorro 
também, todo mundo tem. Mas, do educador, todos falam. É inconstitucional. 
Não pode. Imaginem, 120 mil trabalhadores serem efetivados ... Se contratar 
um cidadão qualquer, na rua, para trabalhar para mim durante 1 semana, 
entrará na Justiça do Trabalho, que lhe dará todas as garantias, obrigando-
me a assinar sua carteira durante aquele período. Aquele tempo vai contar 
para aposentadoria. Faço-lhes uma pergunta, de coração. Uma pessoa, 
como alguém da galeria falou-me, que tinha 35 anos de trabalho, 35 anos 
como designada, que direito tem? 

(-Manifestação das galerias.) 
Tem o mesmo direito que todo mundo aqui, não é? A lei é igual aquela 

história: "quem parte e reparte fica com a melhor parte". Sou Deputado. 
Tenho 20 anos de serviços prestados, graças a Deus e àqueles que 
entendem que - apesar de alguns me chamarem de ignorante, outros de 
estúpido - falo, assim como meu amigo Pinduca, com o coração. Aprendi que 
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a gente, na vida, não precisa se forjar em banco de escola para ser 
alguém ou para merecer a credibilidade das pessoas. Sou um homem com 
25 anos de vida pública, que nunca se envolveu com cachorrada, graças a 
DeUs. Agora, tentam nos envolver com a questão do salário. Mas salário 
público, de Deputado, de Juiz, sempre foi uma bandalheira. Ninguém sabe o 
tamanho que é e nunca ficará sabendo pois é uma caixinha preta, é uma 
caixa de segredos. Tem Desembargador que ganha R$150.000,00 por més, 
mas todo mundo fica quietinho. E sabem por quê? Porque o nosso povo, a 
própria imprensa, o Governo e os Deputados, todos têm medo da Justiça, 
todo mundo se borra de medo da Justiça. Quando se fala que Deputado não 
vota sob pressão, digo-lhes que têm que votar sob pressão, sim. Somos 
empregados de vocês. O sapato que estou usando saiu do sangue de vocês. 
O relógio que tenho no braço saiu do suor de vocês também. Os Deputados 
têm que votar na marra. Todo empregado tem que fazer o que o patrão 
manda, e vocês são nossos patrões hoje. Mas, hoje, vocês foram passados 
para trás. Esta Casa, caso fosse o dia da efetivação dos funcionários do 
Judiciário, estaria lotada. Aqui está faltando aquela Bancada formosa do PT. 
Onde estão os amigos do povo? Quando falam da inconstitucionalidade da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, por quê o Judiciário não 
questionou a que efetivou seus funcionários? 

Porque os funcionários do Judiciário têm rabo preso com muito Juiz e 
Desembargador sem-vergonha e safado. Está-se correndo o risco de muita 
gente ir para a cadeia. 

Isso que estou trazendo hoje não tem nada a ver com a efetivação de 
vocês. São várias denúncias que já fiz a esta Casa contra o Judiciário de 
Ribeirão da Neves, onde um Escrivão vendeu 280 processos para os 
criminosos condenados. Há três meses isso está protocolado para se instalar 
uma CPI. Sabem por que não instalaram? Porque os Deputados estão se 
borrando de medo de a justiça dar uma sentença e eles terem de devolver o 
dinheiro que receberam. O que eu recebi foi trabalhado. Se tiver de devolver, 
vou discutir até a última hora, porque não havia nenhuma lei estabelecida. 
Não vou me submeter a um Judiciário podre, uma banda podre como temos 
em Minas Gerais, para não votar o que vocês precisam. Hoje esta Casa está 
sob pressão do Judiciário, do Ministério Público e do Governador do Estado 
para que vocês não sejam efetivados. 

Quero dizer que vocês vão sair daqui de cabeça baixa. Cada decepção que 
temos na vida coloca-nos de cabeça baixa. Mas, se Deus quiser, na semana 
que vem, vamos ver vocês aqui, com muito mais gente. Vou colocar quantos 
ônibus for preciso para trazer o povo da minha região para cercar a 
Assembléia e obrigar os Deputados a votar. Vou ficar aqui até o último 
instante, mas vocês poderão ver que esta Casa não terá quórum para fazer o 
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prosseguimento da votação. Sugeriria ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada que solicitasse a recomposição de quórum para mostrar que nesta 
Casa tem muita gente covarde. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Ao final das minhas palavras, 
solicitarei à Mesa que faça a chamada dos Deputados, para verificar o 
número de parlamentares presentes para encaminhar a votação. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos 
Andrada, V. Exa. está fazendo um apanhado das coisas que podem 
acontecer e gostaria de dizer para esses professores designados que 
escutem as palavras de V. Exa. Gostaria que o grande jurista Antônio Carlos 
Andrada colocasse para vocês os procedimentos de uma votação. Se não 
tivermos 48 votos favoráveis, a proposta será derrotada. Vocês podem ficar 
com raiva, mas é isso que vai acontecer. É isso que vocês querem? Então, 
vamos ter cuidado. Eu estou aqui e outros Deputados também estão, mas 
podem contar se há 48 votos favoráveis. Estão registrados 62 Deputados em 
Plenário, mas eles passaram em algum momento e registraram a presença. 
Se houver a votação e não tivermos os 48 votos favoráveis, nós, que somos 
favoráveis à efetivação, ficaremos com raiva, porque veremos nossa 
proposta derrotada. Temos de avaliar isso e gostaríamos que ouvissem o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

Vocês vão ficar satisfeitos com a votação? Vamos votar? Não adianta. 
Agradeço o aparte e coloco que, apesar de hoje ter sido colocado como o 

Dia D e como a única bala, devemos refletir. Estou aqui até agora e estarei 
até o último momento, como o Deputado lrani Barbosa, para poder votar, e 
meu voto será "sim". Trabalharei no sentido de convencer os outros, mas 
temos que ter a consciência do momento certo. Poderá acontecer hoje ou em 
outro dia. 

Poderemos ter que nos deslocar e voltar, porque este é o Regimento. Não 
adianta ficarem com raiva, pois a verdade deve ser dita. Ali está um pessoal 
de Montes Claros, da 22• SRE. Ali está a Ana, pessoa que elaborou a 
emenda enviada a Brasília. É uma guerreira, como vários vocês. Lembro, 
entretanto, que temos o momento de avançar e o de parar. Queremos votar, 
para que, no final de semana, cada um esteja em sua região com uma vitória, 
mas não podemos nos precipitar, porque, se não tivermos 48 votos 
favoráveis, iremos com uma derrota definitiva. 

Hoje não deve ser considerado como nosso Dia D, mas como o dia inicial 
de um momento que nos levará ao Dia D. Uma senhora com 33 anos de 
serviço é um dos principais motivos por que tenho me reunido em muitos 
lugares, inclusive em minha casa, com os funcionários da educação. Ela é a 
D. Nisa, servente há 33 anos na escola de São José da Lagoa, onde cultiva 
enorme horta. A D. Nisa, que, há poucos dias perdeu um filho de meningite, 
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há 25 desses 33 anos, possui varizes, que praticamente a impedem de 
andar e que já sangraram e costurei várias vezes. Mesmo assim, esteve todo 
esse tempo lá, fazendo, além de seu serviço, uma horta de quase 1 ha, para 
melhorar a merenda daquele povo humilde. Tem certeza e confia que 
faremos tudo para aprovar esse projeto, mas não podemos cometer o erro de 
fazer uma votação que poderá nos derrotar. 

Assim, peço ao Deputado Antônio Carlos Andrada que solicite a 
recomposição de quórum, para que todos possam ver quem está aqui até o 
momento. Mas lembro que, sem os 48 votos favoráveis, não poderemos 
votar. Entendam essa situação, pois a explicação vem de um companheiro 
de vocês. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as colocações do 
Deputado Arlen Santiago. Mais uma vez, quero referir-me às galerias nesse 
sentido. Ao final de minha fala, solicitarei a recomposição de quórum, que 
nada mais é que a chamada dos Deputados, para que todos possam 
constatar quem está presente, e possamos avaliar a possibilidade de 
votarmos no dia de hoje. 

A presença dos senhores é fundamental no processo, para que todos 
vejam o interesse da categoria. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)' - Gostaria de lembrar a V. Exa. 
que não adianta ter quórum, pois há uma emenda, e não podemos votar de 
jeito nenhum, já que a proposição voltará às comissões, antes de vir a 
Plenário para votação. Não adianta termos 77 Deputados presentes, havendo 
emenda. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado Alberto Bejani, V. Exa. 
solicitou à Mesa que fossem lidos os nomes dos Deputados que votaram. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)*- Fiz essa solicitação, mas não fui 
atendido. Há um detalhe, a emenda diz que não serão efetivados, terão as 
garantias de um trabalhador comum, ou seja, se forem demitidos, terão o 
direito ao FGTS e às férias. Isso servirá para retardar a votação. Trata-se de 
maneira de ser injusto com quem trabalha por anos na área da educação 
deste Estado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Concordamos com V. Exa. 
Lembramos que o direito do trabalhador celetista inclui a garantia e as 
condições para a aposentadoria, que os designados não têm. Essa é a 
grande injustiça, ou seja, do não reconhecimento pelo tempo trabalhado, 
como se não existissem para o Estado, pois serviram ao Estado quando 
interessava a ele. No momento de desfrutarem um futuro, baseado naquele 
tempo dedicado ao trabalho, o Estado não o reconhece e vira as costas para 
os senhores, como se fossem descartáveis. Isso é inadmissível. Lutaremos 
pela aprovação da proposta da forma como está, justamente para fazer 
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justiça. Todos estão conscientes dela, mas, como diz o Deputado Arlen 
Santiago, precisamos ser inteligentes, porque o Governo é poderoso e possui 
forças ocultas. Não podemos cair em sua conversa. A mobilização é 
fundamental. Precisamos estar acompanhando, passo a passo, as ações 
regimentais. Estamos iniciando muito bem uma luta que há de ser vitoriosa. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Obrigado. Não poderia deixar de 
externar a minha opinião sobre essa questão. Tenho sido procurado, em 
Pouso Alegre, por dezenas de cantineiras e professores, solicitando o nosso 
posicionamento favorável à aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63. 

Podemos perceber que a presença marcante nas galerias e esse grande 
número de professores nessas condições representam a quase falência do 
Estado. O problema dos professores designados não é do atual Governo, 
pois já se vem arrastando ao longo dos anos. Os Governos passados não 
tiveram a visão e a coragem necessárias para tomar as medidas para 
resolver esse problema. Hoje estamos sofrendo pressão no Plenário dessa 
presença nas galerias. Há obstáculos de ordem jurídica com relação a essa 
emenda constitucional, mas, como bem disse V. Exa., não estamos em um 
Tribunal de Justiça. O nosso posicionamento e a análise que a Assembléia 
Legislativa precisa fazer tem de ter sustentação de cunho técnico, mas é 
eminentemente política. A política nada mais é do que a arte de pacificar os 
conflitos. Estamos tendo um conflito, porque faltará pão a esse povo. Onde 
há falta de pão, há conflito, e, onde há conflito, é necessário um 
posicionamento e uma ação política. Esperamos que essa ação parta da 
Assembléia Legislativa e que o Governador tenha sensibilidade, para que 
não provoque discussão sobre essa medida em nível do Judiciário. 
Esperamos que acate a decisão da Assembléia Legislativa. É importante 
lembrar a todos os servidores presentes que o atual Governo Itamar Franco, 
aliado ao Secretário Murílio Hingel, tem procurado fazer a sua parte. É lógico 
que estamos vendo que o concurso público não atenderá aos professores 
designados e às cantineiras, porque muitos correm o risco de perder o seu 
posto de trabalho. Os que participarão do concurso serão pessoas 
preparadas e com curso superior, dada a conjuntura nacional. As pessoas 
estão buscando alternativas de emprego e de renda. 

Deputado Antõnio Carlos Andrada e queridos Deputados, é importante 
ressaltar o trabalho do Prol. Murílio Hingel. Ele está fazendo a sua parte, a 
parte que não foi feita por diversos Secretários da Educação que passaram 
por este Estado, que não tomaram as providências necessárias para se evitar 
o caos que vive hoje a educação e o problema dos professores designados. 

Quero dizer que o posicionamento do Deputado Chico Rafael é pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 63. Não estamos 
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trabalhando contra os senhores que estão nas galerias. Temos 
professores que sabem muito bem como funcionam as coisas. É preciso que 
se dê um basta a esse estado de coisas, é necessário que a Assembléia 
Legislativa adote mecanismos para evitar que o Estado continue contratando 
sem concurso. 

Por isso, gostaria de dar uma sugestão: que criemos, por meio de lei ou 
emenda à Constituição, um mecanismo que proíba o Estado contratar acima 
de um determinado percentual. Com isso, o Estado seria obrigado a realizar 
concursos, evitando que, daqui a dez anos, tenhamos novamente um grupo 
de professores nessa situação. 

Aceitamos, humildemente, as vaias das galerias. Estamos num Plenário 
que é livre e soberano. Assim como vocês têm o direito de vaiar, o Deputado 
tem o direito de colocar a sua idéia. Já disse que não vou me posicionar ... 

Volto a reafirmar ao senhor e aos senhores das galerias que o meu voto é 
favorável à aprovação dessa proposta, porque entendemos que existe uma 
injustiça muito grande com os servidores designados. É preciso corrigir esse 
problema. Proponho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não tenhamos, 
daqui a dez anos, uma nova leva de professores nessa situação. Por isso, 
precisamos criar mecanismos, Srs. Deputados. Talvez devamos criar uma 
emenda Constituição ou projeto de lei que proíba o Estado, Deputada Elbe 
Brandão, de designar professores acima de um determinado percentual. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero lembrar que o nosso posicionamento 
dá-se em razão da injustiça que vem sendo praticada com esses 
profissionais de ensino. O nosso posicionamento independa desta ou 
daquela pressão. Estamos fazendo a nossa manifestação de forma 
independente. Os trabalhadores do ensino de Pouso Alegre e região me 
procuraram, pedindo apoio para aprovarmos essa proposta de emenda. 

Quero também fazer o reconhecimento ao trabalho da Deputada Elbe 
Brandão, que, de longa data, se vem dedicando a essa matéria, intercedendo 
junto aos Deputados para aprovarmos a proposta. 

Sr. Presidente e Deputado Antônio Carlos Andrada, agradeço-lhes a 
oportunidade. Agradeço à platéia as vaias. Se me recai alguma crítica, estou 
às suas ordens. Muito obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Deputado, permita-me falar 
apenas em 30 segundos, para aproveitar a presença dos colegas Deputados. 

Quero dizer que muitos dos nossos colegas Deputados assinaram o 
requerimento da emenda sem saber o que estavam assinando. Então, estão 
retirando a sua assinatura. 

É importante a presença de vocês na Casa, é importante a consciência de 
permanecermos aqui para votarmos a proposta. Estamos por uma ou duas 
assinaturas para que essa emenda não tenha validade. 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as palavras do 

Deputado Chico Rafael. Informo as galerias, as professoras e aos 
professores designados que, embora não tenha revelado, a minha presença 
na tribuna durante todo esse tempo foi justamente para que o trabalho junto 
aos Deputados fosse feito, tentando retirar o número certo de assinaturas, a 
fim de viabilizar a votação ainda hoje. A nossa presença, aliás, a pedido da 
Deputada Elbe Brandão, teve esse objetivo, ou seja, conseguir tempo para 
tentar, ainda nesta reunião, viabilizar a votação. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Obrigado, Deputado Antônio 
Carlos Andrada. A minha posição relativa a Proposta de Emenda a 
Constituição no 63, tanto quanto a de V. Exa. e a dos membros da Bancada 
do PSDB, é de apoio, desde o inicio de sua tramitação e até mesmo antes, 
quando a Deputada Elbe Brandão lançou a idéia durante uma reunião da 
nossa bancada. A aprovação da Proposta de Emenda a Constituição n° 63, 
longe de ser a criação do "trem da alegria", é a criação do expresso da 
justiça, é fazer justiça com quem realmente está trabalhando. 

Não sou o Profeta Sibilino, mas não é preciso sê-lo para sentir o cheiro da 
traição nesta sala, neste momento. Veja, nobre Deputado, o esvaziamento 
que está ocorrendo. Parece que o telefone está funcionando nos gabinetes 
das bancadas que apóiam o Governo. Estão se afastando propositadamente, 
para não oferecerem a oportunidade de votarmos essa matéria ainda hoje. 

Trabalhamos nos bastidores, a fim de que os Deputados que assinaram 
inadvertidamente a emenda pudessem viabilizar a tramitação da votação 
nesta reunião, retirando suas assinaturas. Agora estou percebendo o 
esvaziamento do Plenário. A preocupação dos Deputados que manifestaram 
a necessidade de que se faça uma recomposição de quórum é justa, é 
correta, porque sem a presença de, no mínimo, 60 Deputados não teremos 
coragem de votar essa emenda, porque queremos a sua aprovação, não 
queremos fantasia, queremos justiça. Demagogia a parte, justiça é o que 
deve prevalecer. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado Ermano Batista, a sua 
experiência vem sacramentar a nossa fala e trazer um dado bastante 
interessante de esperança e de segurança para os professores. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, como líder da Bancada do PTB, falo em nome dos nove 
Deputados que a compõem. Alguns assinaram inadvertidamente essa 
proposta, mas já retiraram suas assinaturas. Não assinei, mas houve uma 
determinação para que todos os Deputados retirassem suas assinaturas, o 
que já foi feito. Estamos prontos para votar. Os nove Deputados que 
compõem a Bancada do PTB manifestam-se favoráveis a Proposta de 
Emenda a Constituição no 63/2001. 
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Esperamos contar com mais de 50 Deputados para viabilizar esse 

projeto. Contamos com os Deputados do PTB e a maioria dos Deputados 
desta Assembléia. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado José Milton, solicito a V. 
Exa. que seja breve, uma vez que já conseguimos o número suficiente de 
retirada de assinaturas para viabilizarmos o processo de votação e iniciarmos 
o quanto antes a chamada dos Deputados. 

O Deputado José Milton (em aparte)* - Deputado Toninha Andrada, 
agradecemos a gentileza de seu aparte. Queremos tornar público que 
nenhum dos dez Deputados da Bancada do PL assinou essa emenda, mas 
todos estão aqui, a postos, esperando o início da votação. 

Particularmente, como Deputado do PL, representando a região do Alto 
Paraopeba, do vale do Piranga e de municípios que estão aqui representados 
e atrelados à 8' SRE, com sede em Conselheiro Lafaiete, e à 25', em Ouro 
Preto, estou aqui para defender os interesses dos designados. Podem contar 
com o nosso apoio e o nosso voto. Estarei aqui até a hora que for necessário. 
Pode ser 1 ou 2 horas da manhã, a qualquer hora, estaremos aqui para 
apoiar essa causa justa dos designados e corrigir essa grande injustiça feita 
por mais de 25 anos contra mães e pais de família que realizam grande 
trabalho em favor da educação. 

Não importa qual a função, se é professor ou se é merendeira; é importante 
e relevante para a educação. Portanto, todos merecem o nosso apoio e o 
nosso respeito à sua causa e à de todos os Deputados, preferencialmente, 
dos 77. Que corrijam essa grave injustiça cometida por mais de 30 anos 
contra esses servidores do nosso Estado que merecem - volto a repetir - o 
nosso respeito. Muito obrigado, e contem com o nosso apoio. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Vou ser rápido. Gostaria que 
prestassem atenção ao que vou perguntar. Onde estão os seis Deputados do 
PT? Não os estou vendo. Será que foram para o Rio Grande do Sul saber se, 
realmente, o Governador está apoiando o jogo do bicho? Onde estão os 
Deputados do PT, que se dizem sempre os defensores dos trabalhadores? 
Obrigado, Deputado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, vou encerrar as 
minhas palavras saudando as galerias e dizendo que é com persistência e 
com garra, as mesmas que dedicaram ao Estado durante todos esses anos, 
que terão seus direitos reconhecidos. 

Parabenizo a Deputada Elbe pela atuação nos bastidores, conseguindo 
sensibilizar diversos Deputados que retiraram seus nomes da emenda para 
viabilizar a votação. E saúdo também os parlamentares que, numa tarde 
realmente envolvente e emocionante, mostraram que, com vontade política, 
com bom-senso, é possível caminhar e encontrar boas soluções. 

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



135 
Vamos à votação. Requeiro, Sr. Presidente, a recomposição de quórum 

para viabilizar a votação e fazer a justiça que o povo de Minas Gerais quer. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito que seja feita 
a chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - É regimental. Com a palavra, 
o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados para recomposição 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - ( - Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há quórum 

para a continuação dos trabalhos. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, prorroga a presente reunião até às 19h59min. Continua em 
discussão a proposta. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

senhores profissionais da educação do Estado de Minas Gerais: vou discutir 
e ser bastante breve, para que possamos chegar à fase final da discussão e 
entrar na fase de votação da Proposta de Emenda à Constituição no 63. 
Porém, Sr. Presidente, é importante esclarecer a todos que, com esse 
quórum de 42 pessoas, não há condições para votação de uma proposta de 
emenda à Constituição. Precisamos de 48 votos "sim" para aprovar uma 
proposta de emenda à Constituição. Estou deixando isso bem claro, porque é 
regimental e não há como alterar o Regimento desta Casa, a menos que se 
chamem Deputados para que tenhamos, pelo menos, 55 a 60 Deputados e 
consigamos a aprovação que tanto queremos. Quero lamentar, por uma 
mobilização desse tamanho, a ausência de Deputados neste Plenário, para 
votarmos esse projeto importante. 

Minhas palavras serão breves, mas, como Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - falo, também, em nome dos 
demais quatro membros da Comissão -, queria dizer que a presença de 
vocês é um testemunho de que os problemas da sociedade passam por esta 
Casa, passam pela Assembléia Legislativa, porque é aqui que recebemos o 
povo para discutir os problemas. O canal estava invertido. Todos procuravam 
o Executivo, e o caminho de procurar o Legislativo é o correto, porque as 
soluções políticas não estão no Executivo, mas no Legislativo. 

Dou os parabéns a todos pelo esforço de fazer uma viagem, correndo risco 
de vida, para aqui estar, exercendo seu direito de cidadãos. A democracia 
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fala de deveres e direitos. E direito é o que está adquirido por essas 
pessoas, que estão aqui, à procura da efetivação e de um espaço para 
trabalhar e criar a família, seja pela lei formal, seja pela lei moral. O que 
querem é, apenas, justiça. Parabenizo a Associação dos Professores 
Públicos do Estado, que assumiu a defesa de seus direitos e enviou-nos uma 
flor e um cartão, com os seguintes dizeres: "Deputado amigo, hoje é o dia 'D' 
para o nosso futuro. Nós, os designados - professores, serventes e 
especialistas -, dependemos do seu voto para a nossa efetivação. Somos 
milhares de pais e mães de família. Transforme em certeza a nossa 
esperança. Diga 'sim' ao nosso futuro. Eternamente gratos, os designados." 

Que esta flor vermelha, que é a flor do amor, toque o coração do Governo 
do Estado, sobretudo de seu comandante, o Governador Itamar Franco. Que 
também toque o coração da Bancada governista, para que façamos justiça a 
todas as pessoas que aqui estão e as mais de cem mil que não puderam 
comparecer, mas estão torcendo para que tudo dê certo. 

Como Presidente da Comissão, estivemos em várias cidades, tratando do 
plano de carreira dos professores, promessa deste Governo. Mas nossa 
Comissão acaba se transformando num debate maior sobre os designados. 
Ninguém, na Comissão, é contra o concurso público. Somos a favor dele, 
mas depois de resolvido o problema dos designados. O grande erro do 
Governo do Estado é, exatamente, fazer o concurso sem definir os critérios e 
sem resolver o problema dos designados. 

Parabenizo a Deputada Elbe Brandão por sua coragem de enfrentar toda 
essa problemática e peço a meus companheiros que usarão a tribuna que 
sejam breves para que encerremos a fase de discussão e avaliemos a 
possibilidade de votação. Espero que todos os Deputados que estejam nos 
ouvindo compareçam para que tenhamos 55 Deputados para votar a 
proposição ainda hoje. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assomamos a 

esta tribuna e usaremos parte do tempo com o intuito de ganhar espaço e 
oportunidade para que tentemos a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 63. 

Existe mobilização nos bastidores. Estamos telefonando para os 
Deputados que deixaram o Plenário momentaneamente porque não 
acreditaram que seria possível votar a proposta nesta ocasião. 

Gostaríamos de dizer que o PL está com toda a Bancada a postos para a 
votação. Um dos colegas está sendo localizado para dar dez Deputados. 
Muitos motivos já foram alegados para que nos posicionemos a favor dos 
designados. Já tivemos a proposta de emenda à Constituição do Presidente 
Antônio Júlio, que fez conosco marcha cívica pelo Estado. E lembro-me muito 
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bem da reunião de São Sebastião do Paraíso; nós nos comprometemos a 
votar com o Presidente a sua proposta desde que tivesse o compromisso de 
encaminhar a votação favorável de outra proposta de emenda à Constituição, 
no caso, a da Deputada Elbe Brandão, para que fizéssemos justiça não só 
aos 16 mil servidores de função pública da saúde, cujos sindicalistas lotaram 
as galerias, mobilizaram-se pela aprovação e hoje sentimos a sua falta, mas 
também aos designados. 

É certo que o concurso, de acordo com o art. 37 da Constituição, é a norma 
legal para admissão no serviço público, mas, nos meus 58 anos de vida, no 
meu tempo de janela na política, desde criança, ensinaram-me uma coisa: a 
Constituição é, na verdade, não a norma de um país de casuísmo como o 
Brasil, mas a vontade do poder dominante. E posso extrapolar isso até para 
os Estados Unidos da América do Norte, porque aquele que se ufanava ser o 
país da liberdade, mata as liberdades do seu país, instituindo censura velada 
à imprensa e até cerceamento de garantias e direitos individuais em nome do 
combate ao terrorismo ou de alguma coisa que chamaria de guerrilha 
internacional. Não sei se enfrentar um país poderoso, armado até os dentes, 
com arsenal atômico poderoso, pode ser guerra tradicional. A isso, eu 
chamaria de guerrilha. Digo que, do alto dos meus 58 anos de vida, a lei é 
fruto do poder dominante, e temos, como Poder Legislativo, capacidade para 
alterar as leis e até a Constituição do Estado. Se a Constituição da República 
está acima de nós, aqueles que assim entendem que recorram à Justiça 
contra nossa decisão. Não podemos é nos omitir nesse momento, deixando 
de atender essa legião de funcionários, e aquilo que a imprensa chama, 
inconseqüentemente, de trem da alegria, na verdade, pode se tornar uma 
caravana da tristeza, da injustiça. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e senhores servidores públicos injustiçados 
de Minas Gerais, maior afronta e violência à Constituição de 1988 já foi 
praticada, neste País, pelo Governo Fernando Henrique Cardoso: a quebra 
da estabilidade do servidor público. E a nomeação de 120 mil funcionários 
injustiçados, ao longo de 20, 30 ou 36 anos, não violentará a Constituição, 
pois violências maiores já foram praticadas pelo Congresso Nacional, a 
serviço do capitalismo internacional e do Fundo Monetário Internacional, que 
quer abocanhar os nossos direitos de brasileiros, a soberania nacional. 

Essas injustiças foram praticadas por meio da compra de votos do 
Congresso Nacional, das mais diversas formas. Compraram as consciências 
por meio de privilégios pessoais para Deputados e Senadores. Essa, sim, é 
uma violência que, freqüentemente, acontece no Congresso Nacional, a fim 
de se violentar este País, chamado República Federativa do Brasil. 

Não vejo por que nos omitir na defesa de uma legião de servidores que 
vem sendo prejudicada ao longo de todos esses anos. A culpa não cabe ao 
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Governador Itamar Franco, mas a uma série de governantes que, durante 
anos e anos, vêm encastelando-se no Palácio da Liberdade e praticando o 
anti-inconstitucionalismo de prolongar contratos administrativos que, depois 
da Constituição de 1988, só o poderiam ser durante mais seis meses. A 
inconstitucionalidade já vem sendo praticada. Os governos não foram 
punidos, por isso, não há por que punir os funcionários que têm em seus 
empregos atuais a fonte de seu ganha-pão. Temos de fazer justiça a isso. 

Não entendo por que os sindicalistas que lutaram para a efetivação dos 
servidores públicos da saúde não estão defendendo os mesmos direitos 
dessas pessoas que foram injustiçadas de forma semelhante. Nas galerias, 
há uma senhora que tem 36 anos de contratada e fez concurso público. E 
sabemos que muitos que se submeteram a um concurso não foram 
efetivados. Temos de corrigir essas injustiças, e isso apenas ocorrerá, se 
tomarmos consciência da necessidade da efetivação dos servidores públicos 
contratados e designados do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de parabenizar V. 
Exa., cujo sentimento é o mesmo de toda a nossa bancada do Sul de Minas. 
Estamos acompanhando o processo, desde que discutimos, pela primeira 
vez, nesta Casa, a necessidade da audiência pública que mostrou, 
efetivamente, nossa preocupação e culminou nessa proposta de emenda à 
Constituição. Mas, Deputado Marco Régis e Sr. Presidente, estou muito 
preocupado com todos os designados, professores e professoras, que aqui 
estão desde as primeiras horas do dia de hoje. Vieram de longe, de muitas 
cidades e andaram a noite toda. Preocupa-me bastante o início do processo 
de votação. Não obstante V. Exa. esteja com a palavra, gostaria de indagar 
do Presidente se há alguma possibilidade de iniciarmos o processo de 
votação. O Plenário está evidentemente vazio. Muitos Deputados já estão 
indo para suas bases, e precisamos saber se iniciaremos ou não o processo 
de votação. Portanto, indago do Sr. Presidente se, regimentalmente, 
poderemos prosseguir com o processo de votação. Gostaríamos de 
esclarecer a situação, para que as professoras possam retornar às suas 
casas. Essa é a nossa preocupação há muito tempo. Temos de continuar 
esse processo de votação. 

O Deputado Marco Régis - Pelos milhares de cartas que recebi em meu 
gabinete, pelos milhares de assinaturas e pelos apelos feitos em minha 
região, encerro o meu papel de propugnar pela Proposta de Emenda à 
Constituição no 63, como fará todo o PL. Assim, atendo a todos os eleitores e 
aos servidores da minha região e das regionais de São Sebastião do Paraíso, 
de Poços de Caldas e de Varginha. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, aproveito para fazer três 
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apelos. Todos os líderes dos partidos deveriam mobilizar suas bancadas 
para virem a este Plenário votar a Proposta de Emenda à Constituição no 63. 

Farei uma discussão para acelerar esse processo em respeito a todos que 
estão nessa ansiedade de ver a Proposta de Emenda à Constituição no 63 
ser votada. Neste momento, solicito que encerre a discussão. Inscrevo-me 
para encaminhar a votação. Assim, impediremos qualquer manobra do 
Governo para tentar apresentar qualquer emenda. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa- Só queria pedir a V. Exa. que deixasse afixada 

durante mais tempo no painel a votação, a pedido dos educadores, para que 
seja anotado o nome daqueles que estão presentes aqui, porque vão 
acompanhar a votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado lrani Barbosa que 
a lista de votação será impressa, e terão em mãos os nomes daqueles que 
votaram ou não . 

. O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer como é 
que se vota uma proposta de emenda à Constituição, de acordo com o 
Regimento. O risco que corremos é estarem aqui dentro 48 Deputados, e, se 
um Deputado errar o seu voto, a proposta ser rejeitada. Isso é de muita 
gravidade; portanto, se fizermos recomposição de quórum, poderemos 
avaliar se temos aqui dentro 55 votos ou não. Caso contrário, é melhor 
encerrar a reunião, de plano, para não corrermos o risco de rejeitar essa 
proposta, que poderá ser aprovada na semana que vem. 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, fazer a chamada agora, se 
me permite o Deputado Paulo Piau, é apenas retardar o processo, uma vez 
que estamos vendo quem está presente. Vamos fazer a votação, porque a 
própria votação é uma chamada. Entendo que se deva fazer a votação 
imediatamente, para verificar quem está aqui. É uma oportunidade até para 
os que estão no gabinete ou em alguma comissão ou reunião poderem 
chegar aqui. 

O Deputado Paulo Piau - É só para dizer ao Deputado Agostinho Patrús 
que a sua intenção é a melhor possível. Entendemos que a própria votação é 
a conferência, mas, se tivermos 48 votos e um Deputado errar, Sr. 
Presidente, insisto, o projeto estará rejeitado, e não haverá mais chance de 
aprovação. Portanto, a recomposição de quórum vai nos oferecer a 
oportunidade de, no caso de haver menos de 48 Deputados presentes, 
encerrarmos a reunião, de plano. Essa é a situação regimental, e não há 
como sair fora do Regimento, sob pena de não ter validade a votação. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, vejo que a votação tem 
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de ter a maior transparência possível. 

O Sr. Presidente - Está tendo. 
O Deputado Adelino de Carvalho - Quero pedir à Mesa que se acendam 

apenas, no painel, os nomes de quem verdadeiramente está presente. Há 
Deputado que veio aqui, fez um belo discurso, pegou a sua malinha e foi 
embora. E os visitantes vão acompanhar na frente dos nomes os votos, se foi 
"sim", se foi "não". 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que 
tecnicamente não há condições de atender ao seu pedido. Teríamos de 
apagar o painel e colocar a presença dos Deputados que aqui estão, o que 
retardaria mais a votação do projeto. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Apaga o painel e digita a presença de 
novo. 

O Sr. Presidente - A lista de votação irá registrar o que Vossa Excelência 
quer. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Sim, mas a presença na hora da 
votação. 

O Sr. Presidente - Na hora da votação será impresso o nome dos 
Deputados presentes e dos ausentes. 

O Deputado Adelino de Carvalho - O que não queremos é saber depois. 
Queremos saber antes se há realmente quórum para votar e vencer. 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Portanto, não 

há quórum para a votação da Proposta de Emenda à Constituição no 
63/2001, mas o há para a apreciação das demais matérias constantes na 
pauta. 

Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução no 
1.802/2001, da Mesa da Assembléia, que estabelece procedimentos 
disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 7, que 
apresenta. Em discussão. Com a palavra, para discutir, o Deputado lrani 
Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa*- Sr. Presidente, abusando do socialismo de V. 
Exa., vou utilizar este tempo para dizer aos professores - não posso falar de 
costas para o Presidente, porque senão serei colocado para fora - que valeu 
o tempo que ficaram aqui. Valerá mais ainda a volta de vocês a esta 
Assembléia, a fim de ajudar a Deputada Elbe Brandão, que está 
empreendendo uma luta descomunal contra o que falei desde cedo, ou seja, 
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que existe um complô nesta Casa para evitar a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição no 63. Mas vocês voltarão em um número muito 
maior, mostrando que esta Assembléia é de vocês. 

• - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito o encerramento de 
plano desta reunião, uma vez que não há quórum para continuar a discussão. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, aproveitando esta 
reunião e a presença maciça dos professores designados, solicito a V. Exa. 
que, na condição de Presidente desta reunião, determine que a Proposta de 
Emenda à Constituição no 63/2001 conste da pauta da próxima reunião 
ordinária, a ser realizada no dia 6/11, terça-feira, às 14 horas. Aí, os 
professores, sabendo que na terça-feira haverá outra tentativa de votação, 
poderão estar presentes neste Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada que a pauta é elaborada pelo Presidente da Casa, sendo 
consultados os Líderes dos partidos. Assim, neste momento, não há 
condições de tomarmos esta decisão. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Sr. Presidente, V. Exa., no exercício 
da Presidência, pode tomar esta decisão. 

O Sr. Presidente - Não. Só o Presidente da Casa. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, apesar de ser Líder, 

não fui consultado sobre a pauta de hoje. 
A Deputada Elbe Brandão - Mas, quando há interesse, há pedido de 

recomposição de quórum. Acho que, para garantirmos o quórum da próxima 
reunião e a votação da proposta de emenda, que não pode mais ser 
emendada - não há mais nenhum instrumento, a não ser o voto do Deputado 
contra ou a favor-, V. Exa. pode. 

O Sr. Presidente - Pergunto à Deputada Elbe Brandão se está ou não 
pedindo a recomposição de quórum. 

A Deputada Elbe Brandão - A recomposição. Aí, gostaria de ouvir de V. 
Exa., Presidente em exercício desta Casa, a garantia. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária para proceder à 
chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

A Sra. Secretária (Deputada Elbe Brandão)- (·Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 5, às 8h30min e 
às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 
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Às quinze horas e dez minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Aílton Vilela e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 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 aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada 
no "Diário do Legislativo" de 11/10/2001: ofícios do Sr. Sebastião Augusto 
Martins, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Jaíba; do 
Deputado Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, e do Prefeito Municipal de Jaíba, Giovani Antônio Fonseca. A 
Presidência informa que a reunião se destina a dar continuidade à discussão 
sobre a piscicultura semidesativada do vale do Jequitinhonha e convida a 
tomar assento à mesa dos trabalhos a Sra. Norma Dulce de Campos 
Barbosa, Bióloga do Departamento de Meio Ambiente da CEMIG, e o Sr. 
Dirceu Alves Ferreira, Coordenador Técnico da EMATER. O Presidente, 
autor do requerimento que suscitou esta reunião, tece as suas considerações 
iniciais, justifica a ausência do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, 
Superintendente Regional da CODEVASF, e, em seguida, passa a palavra 
aos expositores. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao 
Deputado Aílton Vilela e apresenta requerimento em que pede seja oficiado 
ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -ITER -, para se exigir das 
empresas, quando da renovação dos contratos de plantação e exploração de 
eucaliptos na região do vale do Jequitinhonha, que elas ofereçam condições 
estruturais de reassentamento dos lavradores locais. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos e cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Di mas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela- Ambrósio Pinto. 

ATA DA 84• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas e dois minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, 
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por indicação da Liderança do PTB) e Sávio Souza Cruz, membros da 
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Cabo Morais. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa 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 acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos 
de Lei n°S 1.813 e 1.814/2001 (Deputado Dilzon Melo); Projetos de Lei n°s 
1.820 e 1.824/2001 e Projeto de Lei Complementar no 45/2001 (Deputado 
Agostinho Silveira); Projetos de Lei nos 1.822 e 1.823/2001 (Deputado Márcio 
Kangussu); Projetos de Lei nos 1.815, 1.818 e 1.819/2001 (Deputado 
Eduardo Hermeto); Projeto de Lei no 1.817/2001 (Deputado Ermano Batista); 
Projetos de Lei nos 1.816, 1.821 e 1.826/2001 e Projeto de Resolução n° 
1.825/2001 (Deputado Sávio Souza Cruz). Registram-se as presenças dos 
Deputados Sebastião Costa, Ermano Batista, Dilzon Melo e Márcio 
Kangussu, membros da Comissão. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei 
n°S 1.383/2001 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Geraldo Rezende); 
1.746/2001 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Dilzon Melo); 
1.783/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu) e 1.786/2001 (relator: 
Deputado Ermano Batista). Após discussão e votação, são aprovados, cada 
um por sua vez, os pareceres pela ilegalidade, pela antijuridicidade e pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos 1.781/2001 (relator: Deputado 
Sávio Souza Cruz); 1. 795/2001 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
1.807/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). Na fase de discussão dos 
pareceres dos relatores, Deputados Agostinho Silveira e Geraldo Rezende, 
que concluem, respectivamente, pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade do Projeto de Lei Complementar no 44/2001 com as 
Emendas nos 1 a 10 e do Projeto de Lei no 1.774/2001 com as Emendas nos 
1 e 2, o Presidente defere pedidos de vista dos Deputados Márcio Kangussu 
e Dilzon Melo, respectivamente. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um 
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.544/2001 com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Dilzon Melo); 1.791 e 1.788/2001 com a Emenda no 1 (relator: 
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Deputado Sávio Souza Cruz). O Projeto de Lei n° 1.682/2001 é retirado 
de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, 
aprovado pela Comissão. A Presidência comunica o deferimento dos pedidos 
para que o Projetos de Lei nos 1.805/2001 seja baixado em diligência ao 
autor; 1.453/2001 à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral; 
322/99 e 1.810/2001 à Secretaria de Recursos Humanos e Administração e 
determina o envio ao Plenário dos Projetos de Lei nos 1 . 781 , 1 . 795 e 
1.807/2001 para inclusão de seus respectivos 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, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Sávio 

Souza Cruz - Sebastião Costa - Ermano Batista. 
ATA DA 73' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Miguel 
Martini e Edson Rezende (substituindo este à Deputada Maria José 
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio 
A velar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Miguel Martini, 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 comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: carta do Sr. Roberto Carlos Mercês Chaves, Presidente da 
Associação Comunitária O Bom Pastor, publicada no "Diário do Legislativo" 
de 19/10/2001; convite do Sr. José Luciano Pereira, Diretor Geral do IEF, 
para o Forum Técnico Desenvolvimento Florestal - Cenários e Perspectivas, 
a ser realizado nos dias 25 e 26/10/2001; ofícios dos integrantes do 
Movimento Pró-Rio Doce para a solenidade de criação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, dia 26/10/01, em Governador Valadares; ofício do 
Sr. João Domingos Fassarella, Prefeito Municipal de Governador Valadares, 
solicitando apoio para o retorno das atividades do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos - CNRH - e de suas respectivas câmaras técnicas; oficio 
de cidadãos da cidade de Ribeirão das Neves solicitando urgência na 
realização de audiência pública para discutir a situação do "lixão" de 
Justinópolis. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
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aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 1.566/2001 na forma do 
vencido no 1° turno e 1.743/2001, no 1° turno na forma do Substitutivo no 1 e 
pela rejeição das Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Fábio Avelar). Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Fábio A velar, que conclui pela aprovação com as Emendas nos 1 a 
3, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Miguel Martini. Passa-
se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a realizar 
auditoria ambiental na Empresa Brumafer Mineração Lida.; Carlos Pimenta 
solicitando a realização de reunião da Comissão para discutir, em audiência 
pública, o andamento dos trabalhos de recuperação do rio Verde Grande pela 
Agência Nacional das Águas; Doutor Viana solicitando a realização de 
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Turismo para tratar da 
preservação da lagoa da Pampulha, em prosseguimento da reunião do dia 
3/10/2001; e Miguel Martini solicitando a realização de visita à Empresa 
Brumafer Mineração Lida. para apurar denúncias apresentadas 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, 30 de outubro de 2001. 
Fábio A velar. Presidente - Maria José Haueisen - Doutor Viana. 

ATA DA go• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Elbe Brandão, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da 
Coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos em que convida esta Presidência para a reunião dessa 
Coordenadoria e encaminha cópia de projeto de lei dos Deputados Federais 
Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino, que inclui capítulo na Lei no 9.807, de 
13n/99; ofícios do Juiz de Direito, Cássio de Souza Salomé, desta Capital e 
de Promotora de Justiça, publicado no "Diário do Legislativo" de 18/10/2001; 
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ofício do Presidente da Associação Comunitária do Distrito de Chonin de 
Cima, publicado no "Diário do Legislativo" de 19/10/2001; ofício do Presidente 
do Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra solicitando 
empenho dos Deputados para que aprovem as emendas que objetivam 
melhor adequação e desempenho das atividades anuais desse Conselho; 
exemplar da revista "Tortura e Maus-Tratos no Brasil" enviado pela Anistia 
Internacional. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos 981/2000 (relator: Deputado 
Durval Ângelo); Projeto de Lei Complementar no 42/2.001 (relator: Deputada 
Elbe Brandão), aprovado, na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicada a 
Emenda no 1, e pela rejeição da Emenda no 2, ambas 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. Submetidos a votação, são aprovados os 
Requerimentos nos 2.686 e 2. 712/2001. Passa-se à 3• Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Edson 
Rezende, Marcelo Gonçalves, Sargento Rodrigues e Durval Angelo em que 
solicitam seja encaminhada moção de repúdio pelos atos de abuso de poder 
praticados pelo Prefeito Municipal de São Geraldo; seja encaminhado ofício 
ao Sr. Gilvan Alves Franco, Procurador de Justiça, enviando-lhe cópia das 
notas taquigráficas da reunião; seja encaminhado ofício ao Comandante-
Geral da PMMG solicitando a recondução do Cabo Marcos Aurélio Soares da 
Silva e do Soldado Hélio Nascimento Ferreira ao Destacamento da PMMG do 
Município de São Geraldo; Edson Rezende e Sargento Rodrigues em que 
solicitam seja encaminhada moção de aplausos ao Cabo PM Marcos Aurélio 
Soares da Silva e ao Soldado Hélio Nascimento, por prestarem relevantes 
serviços à população da cidade de São Geraldo; Durval Ângelo em que 
solicita seja encaminhado ao Cel. Maurício, do 2° Comando Regional de Bom 
Despacho, pedido de apuração das denúncias que menciona; Durval Ângelo 
e Edson Rezende seja agendada visita da Comissão à cidade de São 
Geraldo; Edson Rezende, com emenda do Deputado Durval Ângelo, seja 
enviado oficio ao Sr. Quintino do Prado, relator do agravo de instrumento que 
cassou a liminar prolatada pelo Juiz de Direito da 4• Vara Cível da Capital, 
solicitando o cumprimento da decisão do Tribunal de Alçada que permite a 
reintegração de posse das famílias que residem no imóvel situado na 
Avenida do Contorno; seja encaminhado ofício ao Secretário da Segurança 
Pública com vistas a se orientarem os responsáveis pela fiscalização nas 
cadeias públicas; seja realizada audiência pública para se instituir no âmbito 
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da Comissão um fórum permanente de acompanhamento e negociação 
para defender os interesses dos atingidos pela Barragem de I rapé; seja 
realizada visita a comunidades remanescentes de quilombos urbanas e 
rurais. A Presidência destina parte da reunião a ouvir convidados, com o 
intutito de obter esclarecimentos sobre fato ocorrido no Município de São 
Geraldo. Registra-se a presença do Cabo Marcos Aurélio Soares da Silva, do 
Soldado Hélio Nascimento, dos Srs. Ricardo dos Santos Cardoso e Edgar 
Elias da Silva Rabello, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra, inicialmente, ao Deputado Sargento 
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves 

Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 8" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de outubro 

de dois mil e um, comparecem no auditório do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Paracatu os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, 
Antônio Andrade e Cristiano Canêdo, 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 Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente convida para compor a mesa dos trabalhos o Sr. Eduardo 
Rocha, Secretário de Governo, representando o Sr. Antõnio Arquimedes 
Borges de Oliveira, Prefeito de Paracatu; o Vereador João Jesus Macedo, 
Presidente da Cámara Municipal de Paracatu; e o Sr. Jacques Soares, 
Prefeito de Vazante. A Presidência informa que a finalidade da reunião é 
ouvir os Srs. Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Duguai 
Francisco de Andrade, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Paracatu; Ângelo Macedo França, Diretor Comercial da Cooperativa 
Agropecuária de Unaí, representando o Sr. Valdinei Paulo de Oliveira, 
Presidente dessa empresa; José Edgar Novais Pinto Filho, Presidente da 
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu; Nélio Lourenço de Lima, 
proprietário do Supermercado Extra, representando seu sócio, Joaquim 
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Pedro Ferreira de Araújo; José Wilson Moreira, proprietário do 
Supermercado Paracatu, que não compareceu; Vereador Wilson Martins, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu e Guarda-
Mor; Oswaldo Maia, Presidente da Associação dos Produtores Rurais de 
João Pinheiro; Erasmo Silva Neiva e Antônio Carlos Monteiro, representantes 
dos produtores rurais. O Presidente passa a palavra ao Deputado Antônio 
Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, que faz suas 
considerações iniciais. O Presidente da Câmara Municipal de Paracatu, 
Vereador João Jesus Macedo, presta uma homenagem aos membros da 
Comissão na pessoa do Presidente, Deputado João Batista de Oliveira. Os 
convidados fazem suas exposições e, em seguida, respondem às perguntas 
feitas pelos Deputados presentes. O Sr. Ailon Vieira Jordão, produtor rural, 
faz a entrega de documentos à Presidência. Na fase de discussão e votação 
de proposições da Comissão, o Deputado Cristiano Canêdo apresenta 
requerimento no qual solicita sejam intimados, na forma regimental, os Srs. 
Uno Marques de Oliveira, Presidente da Nutril; Piter Jordan, Presidente da 
Nutrir e Porto Fino; Suzete Aparecida Sonagli, Gerente da Nutrícia; e Aloísio 
Júnior, responsável geral pela Tangará Importações e Exportações S.A., para 
prestarem esclarecimentos sobre o comércio de importação de leite em pó e 
derivados. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente 
esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos 
Srs. Rodrigo Alvim, Duguai Francisco de Andrade, Ângelo Macedo França, 
José Edgar Novais Pinto Filho, Nélio Lourenço de Lima, Vereador Wilson 
Martins, Oswaldo Maia, Erasmo Silva Neiva, Antônio Carlos Monteiro e dos 
produtores rurais presentes, pelos subsídios prestados à Comissão, 
agradece a acolhida das autoridades locais, nas pessoas do Sr. Eduardo 
Rocha, Secretário de Governo de Paracatu, e do Vereador João Jesus 
Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Paracatu, agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária, a ser 
realizada às 16 horas deste dia, em Patos de Minas, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Antônio Andrade 

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 37" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às quinze horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo 
Rezende, Agostinho Silveira, Ambrósio Pinto, Márcio Kangussu, Sávio Souza 
Cruz e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Estão 
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presentes, também, os Deputados Elaine Matozinhos e Sargento 
Rodrigues. 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 da 
Comissão presentes. A Presidência 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 votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
Complementar no 44/2001 com as Emendas nos 1 a 1 O (relator: Deputado 
Agostinho Silveira), registra-se o voto dos Deputados Sávio Souza Cruz e 
Márcio Kangussu com restrições às Emendas nos 1 a 1 O, apresentadas pelo 
relator; e do Projeto de Lei no 1.774/2001 com as Emendas nos 1 e 2 (relator: 
Deputado Geraldo Rezende). Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno 
umco, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei 
nos 1 .516, 1.797/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1 .789, 1.792 e 
1.811/2001 (relator: Deputado Ambrósio Pinto, em virtude de redistribuição), 
1.798 e 1.812/2001 (relator: Deputado Sebastião costa, em virtude de 
redistribuição); 1. 718 e 1.790/2001 (relator: Deputado Ermano Batista); 
1.800/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e 1.801/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz). 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, 30 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Agostinho Silveira 

Eduardo Hermeto. 
ATA DA g• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e um, 

comparecem no Auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de 
Minas, no Parque de Exposições dessa cidade, os Deputados João Batista 
de Oliveira, Paulo Piau, Antõnio Andrade e Cristiano Canêdo, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Hely Tarqüínio. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da 
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente convida para compor a mesa dos trabalhos os Srs. 
José Humberto Soares, Prefeito Municipal de Patos de Minas; Valter Carneiro 
de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas; João 
Gutemberg de Castro, Prefeito Municipal de Rio Paranaíba; e Adão 
Rodrigues Alves, Prefeito Municipal de Varjão de Minas. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Rodrigo Alvim, Presidente da 
Comissão Técnica de Leite da Federação de Agricultura do Estado de Minas 
Gerais - FAEMG -; Romero Queiroz, Presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Patos de Minas; Pedro Francisco Ferreira, Presidente da 
Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas; João Bosco Ferreira, 
Diretor da Cooperativa Central Mineira de Laticínios Lida. -CEM IL -; Evariste 
Alves Pereira, Subgerente do Supermercado Bretas; Luiz Carlos de Ávila, 
Diretor do Superpatos Supermercados; e Rogério Luciano de Oliveira, Diretor 
do Supermercado Moderno, sendo que os três últimos não comparecem. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Hely Tarqüínio, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, que fazem suas 
exposições e são questionados pelos Deputados Paulo Piau, Antônio 
Andrade e Cristiano Canêdo. Aberta a fase de participação dos produtores 
rurais, fazem uso da palavra os Srs. José Diquim, produtor rural de 
Presidente Olegário, José Humberto Soares, Prefeito Municipal de Patos de 
Minas, e Petrônio Jacinto da Silva, Prefeito Municipal em exercício de 
Coromandel. Alguns produtores rurais da região fazem entrega de 
documentação â Presidência. Na fase de discussão e votação de 
propos1çoes da Comissão, o Deputado Hely Tarqüínio apresenta 
requerimento no qual solicita seja encaminhada ao Senador Arlindo Porto 
pedido para que seja instalada no Congresso Nacional CPI com o objetivo de 
investigar a cadeia de insumos, a produção, o processamento e a distribuição 
do leite e derivados e gestões junto ao Governo Federal para que seja 
implantada política de garantia da produção leiteira. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. O Presidente esclarece que o inteiro teor desta 
reunião consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a colaboração dos Srs. Rodrigo Alvim, Romero 
Queiroz, Pedro Francisco Ferreira, João Bosco Ferreira e de todos os 
produtores rurais presentes, pelos subsídios fornecidos à Comissão; as 
autoridades locais, na pessoa do Prefeito Municipal de Patos de Minas, Sr. 
José Humberto Soares, e do Presidente da Câmara Municipal de Patos de 
Minas, Vereador Valter Carneiro de Lima, pela acolhida; e os parlamentares, 
pela presença, 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, 30 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando Faria -

Antõnio Andrade - Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Márcio Kangussu. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.710/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial das Taxas, o projeto de lei em epígrafe 
altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação 
tributária estadual, e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que 
apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela foi apresentado no relatório final da Comissão 
Especial das Taxas, que realizou amplos debates com as classes 
empresariais, industriais e produtoras do Estado, tendo percorrido, sobretudo, 
as principais cidades pólos. Foi unânime a manifestação quanto à 
necessidade de se reverem os valores das taxas estaduais, notadamente 
aqueles valores que não expressam efetivamente o custo dos serviços 
prestados, sendo, portanto, exorbitantes, o que aumenta a carga tributária 
das pequenas e médias empresas, das microempresas, dos pequenos 
produtores e dos microprodutores rurais do Estado. 

Conforme a melhor doutrina do Direito Tributário, na esteira do comando do 
art. 145, inciso 11, da Constituição Federal, e do art. 144, inciso 11, da 
Constituição Estadual, toda e qualquer taxa deve espelhar o custo dos 
serviços e observar a capacidade contributiva, não podendo ser desmedida a 
ponto de inviabilizar, na prática, o seu pagamento pelo contribuinte nem 
mesmo ser absolutamente desproporcional ao custo do serviço prestado ao 
contribuinte. É a observância do princípio do não-confisco. 

Conforme a definição constitucional, que repete o disposto no art. 77, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a cobrança de taxa diz 
respeito ao exercício do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição. 

Importa sublinhar que o art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais 
consagra o princípio da razoabilidade, a ser observado pela administração 
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Por outro lado, em relação às pequenas empresas e às microempresas, o 
art. 179 da Constituição Federal impõe que lhes seja assegurado tratamento 
tributário diferenciado. A norma da Lei Maior se sobrepõe à própria Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é lei infraconstitucional, inferior, portanto, 
àquela. 

Sob essa ótica, o projeto de lei em tela propõe para as microempresas e 
empresas de pequeno porte isenção do pagamento das taxas de expediente 
relativas a atos de autoridade administrativa, aumenta o prazo de validade 
das certidões emitidas pela Fazenda Pública Estadual para 180 dias, bem 
como propõe a redução dos valores das taxas incidentes sobre o controle da 
produção de sementes e mudas exercido pelo Estado, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA. Estas passam de 5 para 0,5 UFIR, e, 
em contrapartida, aumenta-se o valor da taxa de controle sobre cadastro de 
agrotóxico, de 300 para 1.500 UFIRs, visando compensar a perda de receita 
tributária, de modo a atender ao disposto no art. 14, 11, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Entretanto, apresentamos o Substitutivo no 1, visando corrigir distorções em 
valores de outras taxas cobradas pelo Estado, constantes na Tabela A, bem 
como explicitar que a lei resultante do projeto em tela somente irá vigorar no 
exercício imediatamente subseqüente ao de sua publicação. Possibilita-se, 
assim, ao Estado, promover a compatibilização da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e do orçamento anual com os novos valores fixados para as 
taxas, além de atender às medidas exigidas pelo art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, entre as quais o aumento da base tributária, já que 
a diminuição dos valores das taxas em curto prazo irá proporcionar em médio 
e longo prazo o aumento na arrecadação proporcionada pelos setores da 
produção atualmente taxados com maior gravame tributário. 

O substitutivo propõe a redução de valores de taxas e, com vistas a 
recompor a perda de receita tributária, estabelece ainda a majoração de 
alguns valores que estão defasados em relação à legislação de outros 
Estados da Região Sudeste, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo, o que 
visa atender ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O Substitutivo no 1 abrange a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, que propõe apenas novas remissões para os itens da Tabela A, a 
que se refere o art. 92 da Lei no 6. 763, de 1975, pelo que a emenda fica 
prejudicada. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 
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1. 710/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os dispositivos abaixo enumerados da Lei no 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, na redação dada pela Lei no 13.430, de 28 de dezembro 
de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 91 - ............................................................................ .. 
§ 1 o - As microempresas e 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. 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 180 (cento e oitenta) dias.". 

Art. 2° - 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 no 13.430, de 28 de dezembro 
de 1999, passa a vigorar com as alterações introduzidas pelo Anexo I desta 
lei. 

Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação, bem como adotará as medidas previstas 
no art. 14 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no exercício imediatamente subseqüente ao da data de sua 
publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 2° da Lei no de de de 2001) 
TABELA A 

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE RELATIVA A 
ATOS DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

(a que se refere o art. 92 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975) 
• - O quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 

de6.11.01 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Rogério 

Correia - Rêmolo Aloise. 
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.760/2001 dispõe 
sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais- FHEMIG -,e dá outras providências. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 102, I, "a", ele o art. 188, do Regimento Interno 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo recompor as tabelas remuneratórias de 

cargos e de funções de chefia do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, inclusive inativos, segundo a 
hierarquia do serviço e a jornada de trabalho correspondente. 

Baseia-se, ainda, a proposição nas responsabilidades inerentes às 
atividades desenvolvidas na FHEMIG, especialmente a prestação de 
atendimento de emergência e assistência hospitalar à comunidade. 

Por determinação constitucional, "a fixação dos padrões de vencimento e 
dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I - a natureza, 
o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 
cada carreira; 11 - os requisitos para a investidura; 111 - as peculiaridades dos 
cargos"(§ 1° do art. 39 da Magna Carta). 

O projeto altera a tabela dos cargos de provimento efetivo, estabelecendo 
os seguintes índices: 1,280 para os níveis 1 a 3, da 1• à 4• séries do 1° grau; 
1,275 para os níveis 4 a 6, do 1 o grau completo; 1,270, para os níveis 7 a 9, 
do 2° grau completo; e 1,265 para os níveis 10 a 12, de nível superior. 

Quanto à tabela das funções de chefia, estabelece-se o índice 1,265 para 
os níveis C1 a C8. 

Examinando-se a legislação sobre a fixação da remuneração dos cargos 
efetivos e comissionados da FHEMIG, é relevante ressaltar o Decreto n.0 

36.014, de 1994, a Lei Delegada n. 0 39, de 1998, a Lei n. 0 11.730, de 1994, e 
as Leis Delegadas n.0 S 41,44 e 46, de 2000. 

Ressalte-se, ainda, a existência de duas jornadas de trabalho, 
denominadas especial e integral, para os servidores da FHEMIG, com os 
respectivos vencimentos fixados por meio de tabelas, nos termos da 
legislação pertinente. 

Entretanto, desde o ano de 1994, data da edição do referido Decreto n.0 

36.014, a tabela de vencimentos dos cargos constantes nos Anexos XLIX e L 

._____ ______ (\ ______ ___. 



ISS 
do decreto, relativos à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, não é alterada, tendo tratado a legislação seguinte, tão-somente, 
de conceder gratificações e abonos pecuniários, estes últimos extensivos a 
todos os servidores dos quadros de pessoal da administração direta, das 
autarquias e das fundações públicas, inclusive inativos. 

Reconhecemos, portanto, a conveniência e a oportunidade da medida 
proposta pelo projeto em análise, além da necessidade de se compatibilizar a 
jornada de trabalho com as várias áreas de atuação do servidor no âmbito 
dessa fundação, ou seja, no atendimento geral, no pronto atendimento e, em 
especial, no atendimento de emergência e na assistência hospitalar à 
comunidade, conforme já salientado inicialmente; todavia, cumpre-nos 
destacar a atuação da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS , que vem cumprindo 
meritoriamente seu encargo institucional nas ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, principalmente no que concerne à assistência 
hospitalar à população. Tal atuação é fruto, sem dúvida, da qualidade 
técnica, da formação, da disponibilidade e da dedicação dos servidores 
dessa Fundação, da mesma forma como ocorre com os servidores da 
FHEMIG. 

A propósito, há que se observar a paridade entre as tabelas salariais da 
FHEMIG e da HEMOMINAS, bem como a fixação das jornadas de trabalho. 

Nesse passo, entendemos que é justa e oportuna a apresentação de uma 
emenda estendendo ao quadro de servidores da HEMOMINAS a 
recomposição das tabelas nos termos da proposição em estudo, no que se 
refere, especificamente, aos detentores de cargo efetivo e de função pública, 
razão pela qual apresentamos na conclusão a Emenda no 1. 

Também se faz necessária a apresentação da Emenda no 2, para cobrir as 
despesas decorrentes da Emenda no 1, redigida na conclusão. 

Finalmente, a proposição propõe que as tabelas de vencimento sejam 
alteradas a partir de 1°/10/2001, sendo a diferença relativa aos meses de 
outubro, novembro e dezembro paga, em parcela única, juntamente com a 
quitação da folha de janeiro de 2001. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n.0 1.760/2001 com as 

Emendas n. 0 S 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDAW 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - As tabelas de valores mensais dos cargos e das funções de 

chefia, inclusive inativos, do Quadro Especial de Pessoal da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, previstas no Decreto n.0 

36.923, de 1° de junho de 1995, e no Anexo XXXVIII da Lei Delegada no 39, 
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de 3 de abril de 1998, respectivamente, e a tabela salarial dos servidores 
do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais, a que se referem o Decreto 36.033, de 14 de 
setembro de 1994, e os Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada número 39, de 
3 de abril de 1998, ficam recompostas, a partir de 1 o de outubro de 2001, 
com a aplicação dos seguintes índices: 

I - tabela dos cargos de provimento efetivo: 
a) 1 ,280 para os níveis 1 a 3; 
b) 1 ,275 para os níveis 4 a 6; 
c) 1,270 para os níveis 7 a 9; 
d)1 ,265 para os níveis 10 a 12; 
li- tabela das funções de chefia: 1,265 para os níveis C1 a C8. 
§ 1 o - Aos servidores do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Centro 

de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais não se aplica a tabela das 
funções de chefia, a que se refere o inciso li. 

§ 2° - A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro 
será paga, em parcela única, juntamente com a quitação da folha de janeiro 
de 2002.". 

EMENDA N. 0 2 
No art. 2° substitua-se a "expressão R$10.216.000,00 (dez milhões, 

duzentos e dezesseis mil reais)" pela expressão R$ 12.565.541,76 (doze 
milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais 
e setenta e seis centavos)." 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sargento 

Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.262/2000 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre a inclusão de um representante da Assembléia Legislativa no grupo 
coordenador do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências. 

Aprovado em 1 o turno, na forma original, retoma a proposição a esta 
Comissão para receber o parecer de 2° turno. 

Fundamentação 
O projeto em análise, que busca a inclusão de um membro desta Casa 

Legislativa no grupo coordenador do FUNDESE, reflete o pensamento de 
todos os Deputados mineiros, por se tratar de uma medida necessária e 
coerente. A participação efetiva de um parlamentar naquele Fundo traria 
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maior transparência a todas as suas ações e medidas, uma vez que seu 
objetivo é promover programas de apoio creditício ao desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas do Estado, questão estratégica para que se 
alcancem os objetivos propostos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado de Minas Gerais - PMDI. 

Analisado, primeiramente, pela Comissão de Constituição e Justiça, o 
projeto recebeu parecer por sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade, 
considerando que a inclusão de um Deputado no grupo coordenador do 
Fundo vai torná-lo ainda mais representativo. 

Posteriormente, quando da apreciação da matéria por esta Comissão, 
concluiu-se que a proposição era oportuna, pois contribuiria para o 
estreitamento das relações entre o Executivo e o Legislativo, uma das 
principais propostas do Governo do Estado a respeito da condução de suas 
políticas públicas. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, 
também opinou pela aprovação da matéria tendo em vista que a medida não 
acarretará nenhum impacto de natureza orçamentária e financeira e que a 
iniciativa é meritória, pois possibilitará um acompanhamento mais efetivo das 
medidas de implementação dos recursos do Fundo por esta Casa Legislativa. 

O projeto retorna, agora, a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, 
oportunidade em que voltamos a salientar a relevância da matéria. 

No nosso entendimento, corroborando as análises feitas anteriormente, 
concluímos que a inclusão de um membro desta Assembléia Legislativa no 
grupo coordenador do FUNDESE viria preencher uma lacuna em sua 
estrutura organizacional, tornando aquela instituição ainda mais democrática 
e representativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.262/2000 

no 2° turno. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.650/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.650/2001, de autoria do Deputado Miguel Martini, que 
declara de utilidade pública a Associação Popular Passa-quatrense de 
Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no 
Município de Passa-Quatro, 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, 
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que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.650/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Popular Passa-quatrense de 

Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no 
Município de Passa-Quatro. 

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

quatrense de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico 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 Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Bené Guedes, relator- João Leite. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 31/10/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Francisca 

Apolinária Maia, ocorrido em 17/10/2001, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Efigênio 
Eustáquio Abreu, ocorrido em 29/10/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Frei Hilário 
Meekes, ocorrido em 29/10/2001, em Divinópolis. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO 
ESPECIAL DAS MÁQUINAS "OFF-LINE" 

!59 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira 
Júnior, Márcio Kangussu, Márcio Kangussu, Cabo Morais e José Henrique 
(substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo Morais, 
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, transfere 
a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, Márcio Kangussu, e apresenta 
dois requerimentos, que, submetidos a votação, são aprovados. No primeiro 
solicita seja apresentado Acordo de Lideranças para a prorrogação dos 
trabalhos da Comissão por mais 30 dias; e no segundo, solicita sejam 
realizadas viagens aos Municípios do Rio de Janeiro e de Vitória para colher 
subsídios ao relatório final. 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, 31 de outubro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Márcio Kangussu - Luiz Fernando 

Faria. 
ATA DA 81' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor 
Viana, e Amilcar Martins, 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 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 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
dá ciência do recebimento das seguintes correspondências: ofícios do Srs. 
Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do Chonin de 
Cima, e José Luiz Gattás Hallak, Diretor de Clientes Consumidores da 
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TELEMAR, publicados no "Diário do Legislativo" em 4/10/2001; "e - mail" 
do Senhor Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do DER-MG, 
encaminhando informações sobre o cancelamento da licitação pública de 
linhas intermunicipais entre São João de Bicas, Igarapé e São Joaquim de 
Bicas. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Após votação, são aprovados, em 
turno único, os Requerimentos n"s 2.640 e 2.656/20001. Passa-se à 3" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Após votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos: do Deputado Doutor Viana, solicitando seja o Secretário de 
Transportes convidado a prestar esclarecimentos à Comissão sobre a atual 
situação de obras rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias e relacionadas a 
transportes fluviais no Estado; do Deputado Dilzon Melo, solicitando seja 
pedido ao Diretor-Geral do DER-MG que realize obras de recuperação e 
tapa-buracos nas rodovias BR-265 e BR-369, nos trechos entre 
Nepomuceno, Boa Esperança e Campos Gerais; do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, solicitando seja pedido ao Diretor-Geral do DER-MG que 
compareça a reunião desta Comissão para prestar informações sobre abusos 
que estariam sendo cometidos pela Polícia Rodoviária Estadual e por 
agentes do DER-MG contra taxistas de Mar de Espanha que prestam 
serviços na Rodovia MG-120. 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, 31 de outubro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto- José Henrique. 

ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Bilac Pinto e Dinis Pinheiro, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a tratar assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 
3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em que 
solicita sejam intimados os Srs. José Maria Soares, Presidente da Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias Ex1rativas do Estado de Minas Gerais, 
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Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Extração da Madeira e da Lenha de 
Capelinha e Minas Novas, e José Antônio de Andrade, Diretor Regional da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, para 
prestarem esclarecimentos a Comissão; e Dalmo Ribeiro Silva, em que 
solicita seja intimado o Sr. Rubens Teodora da Costa, Diretor Presidente da 
Acesita Energética Ltda., para prestar esclarecimentos sobre a produção de 
carvão por essa empresa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fábio Avelar - Bilac Pinto - Márcio 

Cunha- Dalmo Ribeiro Silva- Elbe Brandão. 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO BDMG 
Às dezesseis horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Durval 
Ângelo e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar assuntos de interesse 
da Comissão. Passa-se a 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval 
Ângelo em que solicita sejam convidados representantes de empresas 
executadas pelo BDMG, e lvair Nogueira em que solicita sejam também 
convidados representantes de empresas mutuárias do BDMG, e não 
executadas oficialmente. 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, 31 de outubro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Fernando Faria. 

ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
ESPORTE 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, 
Maria Olívia e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a 
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria 
Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. A Presidência 
passa a direção dos trabalhos à Deputada Maria Olívia, para apresentar dois 
requerimentos de sua autoria. No primeiro, o Deputado Bené Guedes solicita, 
nos termos regimentais, a prorrogação do prazo de funcionamento da 
Comissão Especial do Esporte por mais 30 dias; no segundo, solicita sejam 
ouvidos os convidados que menciona para subsidiar e discutir os assuntos de 
interesse do Esporte em Minas Gerais. Ao retomar a direção dos trabalhos, o 
Deputado Bené Guedes passa a palavra ao Deputado lvair Nogueira, 
oportunidade em que requer sejam convidados, para subsidiar e discutir, em 
audiência pública da Comissão, os assuntos de interesse do esporte em 
Minas Gerais, os cronistas esportivos Flávio Carvalho, Ivan Drumond, Edson 
Cruz, Fernando Sasso, Waldir de Castro e Rogério Perez. Submetidos à 
votação, cada um por sua vez, são esses requerimentos aprovados. 
Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a proceder a 
estudos sobre a formação de uma política para o desenvolvimento do esporte 
ern Minas Gerais. O Presidente convida para tomar assento à mesa os Srs. 
Osmar Camilo, Presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol; 
Agostinho Barbosa Filho, Presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de 
Minas Gerais - SAMG -; José Carlos Carlito Rocha, Vice-Presidente 
Financeiro da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol - ANAF -, e a Sra. 
lris Aparecida Vargas Werneck, Presidente da Liga Esportiva Leopoldinense. 
O Presidente tece as suas considerações iniciais e passa a palavra ao 
Deputado lvair Nogueira, autor do requerimento que motivou os convites. Na 
fase dos debates, participam todos os parlamentares e convidados pela 
ordem acima mencionada, 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, 31 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olívia - lvair Nogueira. 

ATA DA 14• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS 
COMISSÕES PERMANENTES(§ 1° DO ART.204 DO REGIMENTO 
INTERNO) E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antõnio Carlos Andrada, 
membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes (§ 1 o art. 
204 do Regimento Interno); Mauro Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz 
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Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros das Comissões presentes. O Presidente, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos 
Deputados Rêmolo Aloise e Dilzon Melo, retirando de pauta, 
respectivamente, os Projetos de Lei nos 1. 763 e 1. 779/2001. Passa-se a 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições das Comissões. O Deputado Antônio Carlos Andrada levanta 
uma questão de ordem, solicitando que o Presidente lhe informe, na próxima 
reunião, quais Deputados terão direito voz e voto na apreciação do parecer 
sobre o Projeto de Lei no 1.779/2001. A seguir, são aprovados requerimentos 
do Deputado Rêmolo Aloise, convidando o Secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, na qualidade de representante do órgão gestor 
do FUNDERUR, e o Presidente do BDMG, na qualidade de representante do 
agente financeiro do citado Fundo, para prestarem esclarecimentos sobre o 
Projeto de Lei no 1.763/2001, a fim de subsidiar o parecer da Comissão sobre 
esse projeto e convida, também, a FAEMG e a FETAEMG para participarem 
da reunião; do Deputado Dilzon Melo, convidando o Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral para prestar esclarecimentos às 
Comissões sobre o Projeto de Lei no 1.779/2001, a fim de subsidiar o parecer 
do relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 

ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, 
Adelmo Carneiro Leão e Elaine Matozinhos, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 
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1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente 
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão para relatar o parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 1.337/2000, no 1 o turno, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo no 1, apresentado. Na 
fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Marco Régis e Elaine 
Matozinhos. Submetido a votação, é o parecer aprovado. O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei no 1.348/2001, no 1 o turno ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que conclui pela rejeição da matéria. Faz uso da palavra, para 
discutir, o Deputado Marco Régis. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita seja convertido em 
diligência ao autor o Projeto de Lei no 1.381/2001, no 1° turno. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. O Presidente redistribui o Projeto de Lei 
no 1.634/2001, no 1 o turno, à Deputada Elaine Matozinhos, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão 
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Presidente passa a palavra à Deputada Elaine Matozinhos para 
relatar o Projeto de Lei no 1.653/2001, no 1 o turno, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação. são aprovados, em turno único, cada um 
por sua vez, os Projetos de Lei nos 1.700/2001 com a Emenda no 1 (relatora: 
Deputada Elaine Matozinhos); 1.721/2001 ( relator: Deputado José Braga); 
1.724/2001 (relator: Deputado José Braga). Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos nos 2.660 e 
2.689/2001. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em redação 
final, os Projetos de Lei nos 1.649/2001, do Deputado Miguel Martini, e 
1.655/2001, do Deputado Eduardo Hermeto. Passa-se à 3' Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Arlen 
Santiago, em que pede seja ouvida pela Comissão de Saúde a Ora. Miriam 
Tibúrcio, Secretária de Saúde de Santo Antõnio do Amparo e Presidente do 
COSEMS, para esclarecer como vem sendo implantada a regionalização em 
Minas Gerais, os critérios adotados e o que a entidade coloca com relação a 
possíveis atos não técnicos nessa regionalização efetuados pela SES e, 
ainda, um representante daquela Secretaria, de preferência o seu Secretário 
Adjunto. 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, 6 de novembro de 2001 , 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Elaine 

Matozinhos - Carlos Pimenta. 
ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de 
Oliveira, Arlen Santiago (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por 
indicação da Liderança do PTB) e Pinduca Ferreira (substituindo o Deputado 
Gil Pereira, por indicação da Liderança do PPB), 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 Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater a recuperação de rodovias federais no Estado, em especial a BR-459 
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax do Presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais -
SICEPOT-MG -, datado de 22/10/2001. A Presidência registra a presença 
dos Srs. Lionel Barras, Diretor do SICEPOT-MG, Maurício Lana, Presidente 
da Consol Engenheiros Consultores e Diretor de Transportes da Associação 
Brasileira de Consultores de Engenharia - ABCE -, Waldemar Araújo, 
Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado de Minas Gerais - FETRAM -, e Ricardo Eugênio, Assessor de 
Imprensa da FETRAM, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência registra ainda a presença dos Srs. João Vitor da Costa e Klecius 
Balbino, Vereadores de ltajubá; Antônio Galvão Fortes da Silva, Anézio Vieira 
Júnior, João Batista Franco, Valmir Faria e Luiz Carlos Maciel, Vereadores de 
Ouro Fino; e lvone Vilas Boas Doná, também, de Ouro Fino. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos 
convidados, que fazem suas exposições, havendo, a seguir, ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente - Maria Olívia- lvair Nogueira. 

ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
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Fábio Avelar, Elbe Brandão, Dinis Pinheiro e Doutor Viana (substituindo 
este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e 
informa que ela se destina a ouvir os depoentes José Maria Soares, 
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do 
Estado de Minas Gerais, Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração da Madeira e da 
Lenha de Capelinha e Minas Novas; e José Antônio de Andrade, Diretor 
Regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais. 
Passa-se à fase apreciação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, em que solicita sejam convidados os Srs. Joaquim 
Elégio de Carvalho, Ulisses Cândido Brandão, Marcelo Gonçalves Campos, 
João Paulo Mendes de Almeida, Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e as 
Sras. Valéria Guedes Mendes e Ruth Beatriz V. Vilela, auditores fiscais do 
trabalho, com a finalidade de prestarem esclarecimentos acerca do Relatório 
de Inspeção Rural realizada entre 27 a 31/8/2001; e em que solicita seja 
enviado ofício à Acesita Energética Lida. pedindo a relação das empresas 
que a ela prestam serviços terceirizados na área de carvoejamento em Minas 
Gerais. E aprovada emenda do Deputado Fábio Avelar em que solicita se 
peça também relação das subempreiteiras. A Presidência destina esta parte 
da reunião a ouvir os depoentes. Registra-se a presença dos Srs. José Maria 
Soares, Terezino Cordeiro de Azevedo e José Antônio de Andrade. A 
Presidência concede a palavra aos depoentes e aos parlamentares 
presentes, conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente verifica a 
inexistência de quórum para a continuação dos depoimentos, agradece a 
presença dos Deputados e dos depoentes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001 . 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fábio Avelar - Bilac Pinto - Márcio 

Cunha- Dalmo Ribeiro Silva- Elbe Brandão. 
ATA DA 15• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS 
COMISSÕES PERMANENTES-§ 1° DO ART. 204 -E DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Maria Olívia, membros da Comissão de Membros das Comissões 
Permanentes - § 1 o do art. 204 -; Mauro Lobo, Dilzon Melo, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mauro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dilzon Melo, 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 colher subsídios 
para a apreciação dos Projetos de Lei nos 1.763/2001, que autoriza a 
abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural- FUNDERUR-, e 1.779/2001, que altera a redação de dispositivo da Lei 
no 13.825, de 24/1/2001, que estima as receitas, fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 
Investimento das Empresas controladas pelo Estado para o exercício de 
2001, ambos do Governador do Estado. Registra-se a presença dos Srs. 
Frederico Penido Alvarenga, Secretário do Planejamento e Coordenação 
Geral; Paulo Roberto Araújo, Secretário Adjunto e Luzia Soraia Silva, da 
Superintendência de Orçamento da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral, os quais são convidados a tomar assento à mesa. 
Encontram-se presentes também os Srs. Hélio Machado, Secretário Adjunto 
da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Vilson Luiz da Silva, 
Presidente da FETAEMG, e Maria Antônia Costa, Diretora de Reforma 
Agrária, que são dispensados da participação na 2• Fase da reunião, em 
virtude do não-comparecimento do Sr. José Lana Raposo, Diretor da Área de 
Operações 3 do BDMG, cuja justificação pela ausência foi lida pelo 
Presidente da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem à reunião, para as 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Sr. Frederico 
Penido Alvarenga, para que faça sua exposição. Também faz uso da palavra 
o Sr. Paulo Roberto Araújo. Aberto os debates, segue-se ampla discussão 
entre os Deputados e convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
reunião conjunta do dia 31/10/2001, às 10h45min, com a finalidade de se 
apreciar o Projeto de Lei n° 1.763/2001, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Rogério 

Correia- lvair Nogueira. 
ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria 
Olívia e lvair Nogueira (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de 
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Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Fábio 
A velar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Passando-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão, a 
Deputada Maria Olívia apresenta requerimento em que solicita seja 
prorrogado por 30 dias o prazo de funcionamento da Comissão. Submetido a 
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, 6 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Ambrósio 

Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.162/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e de desenvolvimento 
da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras providências. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas nos 1 a 5, que apresentou. 

A seguir, a proposição foi apreciada pela Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela sua aprovação com as 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça e a Emenda no 6, que 
apresentou. 

Posteriormente, a matéria foi submetida à Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, que emitiu parecer pela sua aprovação com as Emendas 
nos 2 a 5 e as Emendas nos 7 a 21, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto em estudo propõe alterações na Lei no 12.265, de julho de 1996, 
que dispõe sobre a política e gestão da pesca e da aqüicultura no Estado. A 
proposta resultou da consubstanciação de sugestões de diversos segmentos 
ligados ao setor, entre os quais o IEF, representado pela sua Diretoria de 

'-----------~--------' 



169 
Pesca, a Polícia Militar, a área acadêmica e as entidades que congregam 
os pescadores profissionais e amadores, apresentadas em debate púbico no 
Plenário desta Casa em novembro de 1999, após diversas reuniões de 
trabalho realizadas ao longo daquele ano. 

Analisando o projeto e as emendas propostas pelas Comissões que nos 
precederam, bem como novas sugestões apresentadas pela Diretoria de 
Gestão da Pesca do IEF, constatamos a necessidade de pequenos reparos 
técnicos para o aprimoramento da matéria, o que faremos por meio das 
emendas e subemendas apresentadas ao final deste parecer. 

A autorização ao Executivo para firmar convênio, ajuste ou instrumento 
congênere, como consta da Emenda no 20, é desnecessária tendo em vista a 
declaração, pelo STF, da inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62 da 
Carta mineira. Este é o motivo pelo qual deixamos de aprovar tal emenda. 

A Emenda no 6 apresenta vício formal, pois, ao referir-se ao art. 14, e não, 
ao "caput" do artigo, ela suprime os oito parágrafos que o compõem. Da 
leitura do projeto, conclui-se que os parágrafos são indispensáveis. 

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, cuja análise compete a esta 
Comissão, a proposição, aperfeiçoada com as emendas apresentadas, não 
encontra óbice à sua aprovação. A Emenda no 21, que propõe que o Estado 
forneça, no período de defeso, cesta básica de alimentos aos pescadores 
previamente cadastrados no IEF, segundo critérios estabelecidos por aquele 
órgão, indica as fontes para custeio de tal medida: os recursos decorrentes 
da cobrança de taxas, emolumentos e multas relativas à atividade de pesca e 
os recursos doados ou transferidos para essa finalidade pela União, 
municípios e iniciativa privada. 

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

1.162/2000 no 1 o turno, com as Emendas nos 2 a 5, da Comissão de 
Constituição e Justiça, as Emendas nos 7 a 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 21, da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e as Emendas n°S 22 e 23 
e as Emendas nos 15 e 17 na forma das subemendas que receberam o no 1, 
a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas nos 1, 6, 12 e 20. 
Ressaltamos que a Emenda no 12 fica prejudicada com a aprovação da 
Emenda no 22, a Emenda no 6 fica prejudicada com a aprovação da Emenda 
no 14 e a Emenda no 1 fica prejudicada com a aprovação da Emenda no 9. 

EMENDA N°22 
Dê-se ao § 1 o do art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 10- ................................................ .. 
§ 1 o - Para o exercício da aqüicultura, são exigidos o registro anual do 

aqüicultor e a licença, expedidos pelo órgão competente.". 
EMENDAW23 
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Acrescente-se ao art. 14 o seguinte parágrafo: 
"Art. 14- ..................................................... . 
§ ... - Estão isentos de registro os estabelecimentos que comercializem os 

produtos da pesca ou da aquicultura, prontos para o consumo, aí 
compreendidos os bares, restaurantes e similares.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA W 15 
Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 - Obrigam-se ao registro e à licença, quando necessária, a pessoa 

física jurídica especializada na fabricação ou comercialização de aparelho, 
petrecho ou equipamento de pesca de uso controlado e a pessoa física ou 
jurídica que produza, explore, comercialize ou industrialize produto da pesca 
ou animal aquático vivo ou abatido, inclusive o ornamental.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA W 17 
Substitua-se, no inciso I do art. 19, a expressão "50 (cinqüenta) até 

50.000.000 (cinqüenta milhões) de Unidades Fiscais de Referência - UFIRs" 
por "R$ 50,00 (cinqüenta reais) até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de reais)", dê-se ao § 7° do art. 19 a redação abaixo transcrita e acrescente-
se o seguinte § 8°: 

"Art. 19- ................................................. .. 
§ 7° - Cabe ao órgão competente efetuar a cobrança administrativa e 

propor as execuções fiscais, relativamente aos créditos constituídos; 
§ 8° - As multas serão corrigidas anualmente pelo índice oficial de 

inflação.". 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rogério Correia -

lvair Nogueira - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nos 1.856 a 1.858/2001 - Requerimentos nos 
2.778 a 2.783/2001 - Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, João 
Batista de Oliveira e Durval Ângelo e outros - Proposição Não Recebida: 
Projeto de lei complementar do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicações da Bancada do PL, das Comissões de 
Turismo, de Transporte e de Administração Pública e dos Deputados 
Wanderley Ávila, Maria Olívia e Marcelo Gonçalves (2) - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Ambrósio Pinto, Amilcar 
Martins, Carlos Pimenta, Luiz Tadeu Leite e Elbe Brandão - 2• Parte (Ordem 
do Dia): 1 • Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Lideranças; Decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de Ordem - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 14.899 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 74/2001 - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado João 
Batista de Oliveira; aprovação - Requerimento no 2.261/2001; discurso da 
Deputada Elbe Brandão; aprovação - Requerimento no 2.282/2001; 
aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento no 2.315/2001; aprovação na 
forma do Substitutivo n• 1 - 2• Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.763/2001; discursos da 
Deputada Elbe Brandão e do Deputado Adelmo Carneiro Leão; encerramento 
da discussão; requerimento do Deputado Eduardo Brandão; aprovação do 
requerimento - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Resolução n• 1.802/2001; apresentação do Substitutivo no 1 e das Emendas 
nos 8 a 24; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o 
substitutivo e com as emendas à Mesa da Assembléia - Prosseguimento da 
discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n• 1.683/2001; apresentação das 
Emendas nos 1 e 2; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; questão de ordem; 
votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda no 2; rejeição; 
verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição do número regimental; existência de 
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quórum para votação; renovação da votação da Emenda no 2; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 1.512/2001; apresentação do Substitutivo no 1 e das 
Emendas n°s 11 e 12; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto com o substitutivo e com as emendas à Comissão de Fiscalização 
Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.613/2001; 
discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo; encerramento 
da discussão; votação do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação; 
votação das Emendas nos 1 a 3; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.095/2000; apresentação do Substitutivo no 1; não-
recebimento de emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leão; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de 
Administração Pública - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; 
deferimento; discurso da Deputada Elaine Matozinhos - Requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado 
Antônio Carlos Andrada - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro 

Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pirnenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
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 - Gil 
Pereira - 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 - José Milton - 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 - 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. 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga, Secretário Nacional de Segurança 
Pública, encaminhando relação de convênios celebrados entre o Ministério 
da Justiça e o Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (7), informando, 
em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça, que os assuntos 
dos Projetos de Lei nos 107, 214, 552, 598 e 690/99, 1.151 e 1.205/2000 
foram encaminhados à Secretaria de Governo. (- Anexem-se os oficios aos 
respectivos projetos.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo (2), encaminhando 
cópias de documentos referentes aos Projetos de Lei n°S 106/99, 1.141 e 
1.205/2000, 1.418, 1.773 e 1.823/2001 e encaminhando, em atenção a 
pedido de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira, notas técnicas 
da Secretaria da Fazenda a respeito dos Projetos de Lei nos 1.123/2000 e 
1.581/2001. (-Anexem-se os oficios aos respectivos projetos.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda (3), comunicando, 
em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que os assuntos dos Projetos de Lei nos 1.123/2000 e 1.581/2001 foram 
encaminhados à Secretaria de Governo e prestando informações solicitadas 
por meio do Requerimento no 1.738/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz. (-
Anexem-se os ofícios às respectivas proposições.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando 
cópia dos demonstrativos contábeis relativos a setembro de 2001. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Gelson Luiz de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além 
Paraíba, manifestando-se pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 60/2001. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição 
no 60/2001 . ) 

Do Sr. lsauro Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei no 694/99. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 694/99.) 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, encaminhando 
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Do Sr. Ronaldo Perim, Diretor Presidente da COHAB-MG, encaminhando 
informações relativas ao Requerimento no 1.963/2001, do Deputado Sargento 
Rodrigues. (-Anexe-se ao Requerimento no 1.963/2001.) 

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento no 2.695/2001, da Comissão de 
Fiscalização Financeira, avaliação relativa ao Projeto de Lei no 585/2001, do 
Deputado Marco Régis. 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Fazenda, indicando o Sr. Edvaldo Ferreira para representar 
esse órgão em reunião que se realizaria nesta Casa, em 30/10/2001. (-À CPl 
do Preço do Leite.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez 
da Caixa Econômica Federal, comunicando a alteração do prazo de vigência 
dos contratos firmados entre esse órgão e o Estado com recursos do 
Orçamento Geral da União de 1999. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG, indicando o Sr. 
João César de Freitas Pinheiro para acompanhar os trabalhados da CPl das 
Carvoarias. (-À CPl das Carvoarias.) 

Dos Srs. João José Alves Júnior, Luiz Antônio de Carvalho, Arnaldo Lucas 
Sacramento, Ulisses Castro da Mota, João Rocha de Souza, Cristiano 
Martins da Costa Guerra, José Pereira Alcântara, Edgard Santos Filho, 
Presidentes das CDLs de Janaúba, ltajubá, Pouso Alegre, Arinos, Piraúba, 
Nova Era, Almenara e Montes Claros, respectivamente, e do Presidente da 
CDL de Virginópolis, manifestando apoio ao Projeto de Lei no 1.512/2001. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.512/2001.) 

Do Sr. Mauro Afonso Dani, Presidente da CDL de Barbacena, solicitando 
apoio dos parlamentares à anistia fiscal nas condições que apresenta. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.279/2000.) 

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais, apresentando sugestões relativas à 
proposta orçamentária para 2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1.796/2001.) 

Da Sra. Andréia Kafuri, Chefe de Gabinete da Secretária de Assistência 
Social, do Ministério da Previdência Social, informando que, para a reunião 
sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a titular da Pasta 
enviará representante. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Sérgio Pitchon, Gerente Comercial da Unisys Brasil Lida., 
encaminhando informações relativas a pedido de comparecimento a 

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



audiência pública. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI W 1.856/2001 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE- de Jequitaí, 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 Jequitaí, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2001. 
Carlos Pimenta 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.857/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo Shallon Terceira Idade, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo Shallon Terceira Idade, 

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, 30 de outubro de 2001. 
Maria Olivia 
Justificação: O Grupo Shallon Terceira Idade, fundado em 23/4/96, é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos. Seu objetivo principal é congregar maiores 
de 50 anos, com a finalidade de desenvolver atividades sociais, recreativas, 
culturais e assistência social, contribuindo para a melhoria da sua qualidade 
de vida, assim como para o bem-estar psicológico, a realização pessoal e a 
saúde. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual esperamos e contamos com a anuência de 
meus nobres pares a este projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 1.858/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São 

Pedro dos Ferros 1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados) do imóvel 
constituído de terreno urbano com área de 5.164,52m2 (cinco mil cento e 
sessenta e quatro vírgula cinqüenta e dois metros quadrados), situado nesse 
município, na Av. Olegário Maciel, registrado sob o no 3.348, a fls. 269 do 
livro 2-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de 
uma quadra poliesportiva. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
Mauri Torres 
Justificação: O terreno situado na Av. Olegário Maciel, no Município de São 

Pedro dos Ferros, onde funciona a Escola Estadual Senador Levindo Coelho, 
possui uma área total de 5.164,52m2

, e parte dele está sendo reivindicada 
pelo atual Prefeito para construção de uma quadra poliesportiva. 

A realização da obra vem atender aos interesses dos alunos e dos 
cidadãos do município, que terão no ginásio um centro de lazer e local 
adequado à prática de vários esportes especializados, como vôlei, basquete, 
futsal e handebol. 

Estas são as razões que me levam a apresentar este projeto de lei, para a 
aprovação do qual aguardo o apoio dos meus nobres pares nesta Casa. 

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

REQUERIMENTOS 
No 2.778/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município 
de Curvelo pelo transcurso dos 126 anos de emancipação político-
administrativa desse município. 

No 2.779/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município 
de São Francisco pelo transcurso dos 124 anos de emancipação político-
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No 2.780/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo publicado no jornal "Gazeta Mercantil" de 25/10/2001 
intitulado "Usiminas 10 Anos de Privatização!", do Sr. Rinaldo Campos, 
Presidente dessa empresa. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.781/2001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio de Almeida, produtor de café, pela 
premiação obtida no terceiro concurso de "Qualidade Cafés do Brasil", 
realizado em Campinas. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 2.782/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Affonso Pimentel 
Pereira Araújo pelo transcurso do 6° aniversário do programa "Microfone 
Aberto", da Rádio Difusora de Ouro Fino, do qual é apresentador. (- À 
Comissão de Transporte.) 

W 2.783/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Delfim Moreira, 
nesta Capital, pela passagem de seus 93 anos de criação. (-À Comissão de 
Educação.) 

Do Deputado Antõnio Andrade, solicitando seja atribuído regime de 
urgência à tramitação do Projeto de Lei no 1.279/2000. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 
Batista de Oliveira e Durval Ângelo e outros. 

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 COMPLEMENTAR 

Acrescenta dispositivo ao art. 54 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 54 da Lei no 869, de 1952, fica acrescido dos seguintes §§ 5° 

e 6°: 
"Art. 54- ............................................................ . 
§ 5° - O servidor público que teve sua aposentadoria concedida não 

retornará à atividade quando tiver indeferido ou convertido em diligência o 
registro de seu benefício, em decisão que não tenha dado causa. 

§ 6° - Serão mantidos os direitos e as vantagens decorrentes da 
aposentadoria concedida pela administração pública ao servidor que se 
enquadrar na situação prevista no parágrafo anterior.". 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: É inadiável a resolução da aflitiva situação que envolve os 
servidores que, após terem concedidas as suas aposentadorias, estão sendo 
obrigados a retornar à atividade, em razão de interpretação conflitante da 
legislação por parte da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração e o Tribunal de Contas. 

A presente proposição busca dar um contorno de justiça à questão, ao 
estabelecer que o servidor somente retornará à atividade por falta de tempo 
de serviço para aposentadoria depois que a decisão do Tribunal de Contas 
que lhe negar o registro do benefício for submetida ao reexame da 
administração pública, que só deverá adotar medidas após a definitiva 
conclusão do processo. 

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares acolhimento a esta nossa 
proposição. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PL, 

das Comissões de Turismo, de Transporte e de Administração Pública e dos 
Deputados Wanderley Ávila, Maria Olívia e Marcelo Gonçalves (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuatdo Sávio Souza Cruz. 
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, "muitas palavras foram ditas nos últimos dias a 
respeito do Frei Hilário Meekes, que nos deixou na semana passada, 
relegando à condição de órfãos os filhos que constituem a grande família do 
Colégio Santo Antônio. Emotivas, certamente, muitas dessas palavras, 
proferidas sob o impacto da perda repentina, brutal, inesperada. Mas 
sensatas, sem dúvida, todas elas, porque reconhecedoras, pelo sentimento 
ou pela razão, de que aquele que partia era dono de uma trajetória incomum 
e deixava entre nós, os que ficávamos, um rastro inconfundível de luz. 

Nós, em nossa vida, temos a tendência de guardar dos que se vão traços 
cada vez mais abstratos, desanexados das circunstâncias que os rodearam 
quando em nossa companhia. Incompreensões passageiras, encontros, 
planos, confidências, gestos, todas essas pulsações do ser vivo se evaporam 
aos poucos, deixando-nos gradativamente com imagem incorpórea, que 
guarda não mais as oscilações, mas apenas a essência daquele que se foi. 

Na elaboração dessa imagem é habitual que sejamos compassivos. As 
rudezas de parte a parte, se existiram, volatizam-se, e a imagem construída 
já não é apenas essencial, é também idealizada, deixando-nos na presença 
de alguém perfeito, sábio, incorruptível, tão verdadeiramente bom que só 
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Frei Hilário fez com que descumpríssemos essa regra. É que, ainda em 
vida, mostrou-se tão verdadeiro e despojado em sua essência que deixou 
que a apreendêssemos por inteiro e construíssemos dele a imagem 
incorpórea antes que o beneplácito do tempo e da saudade fosse chamado a 
vir para idealizá-la. Em sua trajetória incomum e no rastro de luz que deixou, 
a família do Colégio Santo Antônio pôde reconhecer sempre, sem vacilações, 
os traços abstratos do que hoje, passado o seu tempo neste mundo, resta-
nos apenas citar o nome: o amor, a paz, o bem, o trabalho e a inteligência. 

Ninguém que com ele conviveu desconhece que Frei Hilário comportou-se 
em vida como discípulo próximo de São Francisco, o jogral de Deus, natural 
de Assis, que valorizou a contemplação apaixonada dos sofrimentos de 
Jesus, o amor por toda a criação no Cristo e a pobreza voluntária. 

Frei Hilário, franciscano por opção, renunciou às benesses materiais. 
Também por opção faria outra renúncia significativa, quando deixou o solo 
holandês, o aconchego da pátria e da língua mãe para radicar-se no Brasil e 
aqui cumprir as tarefas que a sua congregação, a dos freis franciscanos 
holandeses, a ele sucessivamente confiou. 

O amor, o bem, o desapego, o conforto interior já expressos nessas 
primeiras opções seriam ainda mais fortalecidos na missão confiada a Frei 
Hilário em solo brasileiro e que desempenhou com dedicação e brilho: a 
missão de ensinar. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Sávio Souza 
Cruz, gostaria de dizer a V. Exa. que, por não ter estudado no Colégio Santo 
Antônio, não tive o privilégio de ter sido aluno do Frei Hilário. Mas, por outros 
caminhos desta vida, tive a oportunidade do convívio com alguns freis 
franciscanos holandeses que compõem esse grande grupo de atuação na 
educação mineira com o Colégio Santo Antônio e o Instituto Frei Orlando. 

Tive o privilégio de conhecer o Frei Hilário, pois fui amigo próximo do Frei 
Edilberto. Posso avaliar, com clareza e muita segurança, a justeza das suas 
palavras e o sentimento de tristeza de V. Exa. e de todos os membros dessa 
grande família do Colégio Santo Antônio. Portanto, gostaria de cumprimentar 
V. Exa. por sua manifestação e compartilhar do pesar, da saudade e da 
homenagem à memória desse grande homem, que dedicou sua vida ao 
ensino, sobretudo ao ensino da vida e da experiência, e teve uma vida 
iluminada. 

A V. Exa., portanto, meus cumprimentos, e a todos os membros da família 
do Colégio Santo Antônio, também a minha saudade e os meus sentimentos 
de pêsames pela perda do Frei Hilário. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Agradeço as palavras do Deputado 
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Também para Frei Hilário valeriam as palavras com que São Francisco, 
nos remotos anos do início do século XIII, escolheu Santo Antônio de Pádua 
para o trabalho pedagógico. Foram as seguintes as palavras, que se 
tornaram célebres: "Eu, Frei Francisco, saúdo Frei Antônio. Gostaria que 
ensinasses aos irmãos a ciência da vida". 

Essas palavras, sem dúvida, repercutiram, séculos depois, na alma de Frei 
Hilário, que acolheu com alegria esse novo chamado. Franciscano por opção, 
emigrante por opção, Frei Hilário foi também educador por opção, e outra 
coisa não fez neste mundo senão ensinar incansavelmente a ciência da vida 
a quantos dele se aproximassem. 

E se as primeiras opções foram inspiradas pelo amor, pela paz e pelo bem, 
a última, a opção pelo ensino, continuaria não só mantenedora da mesma 
inspiração, mas também ofereceria campo propício para o exercício do 
trabalho e da inteligência, duas capacidades de que Frei Hilário mostrou-se 
singularmente aquinhoado. Incansável trabalhador, era ele também dono de 
claro pensamento, larga visão e profunda sintonia com o tempo em que 
vivemos, conseguindo irmanar a todos em grande família, que nucleou o 
Colégio Santo Antônio. 

Foi, pois, com amor, paz e bem, trabalho e inteligência que Frei Hilário 
ensinou a ciência da vida. Ensinou-a por meio de exemplos cotidianos de 
solidariedade e de amor universais. Ensinou a ciência da vida por meio dos 
sacramentos que ministrou, renovando-os a cada batizado ou a cada 
casamento, como se fosse aquela a primeira vez que os ministrava. Ensinou-
a no altar da capela do Colégio Santo Antônio, por meio de missas 
inesquecíveis, imediatamente transformadas em fontes permanentes de 
alimento. Ensinou-a como professor, como profissional do ensino, na labuta 
diária nas salas de aula do Colégio Santo Antônio. Ensinou-a como Diretor do 
mesmo Colégio, a cuja frente permaneceu até o ano 2000, quando se 
comemorou o cinqüentenário de fundação daquele estabelecimento. 

Lembro-me de que, em reunião solene realizada nesta Assembléia de 
Minas em comemoração do cinqüentenário do Colégio Santo Antônio, Frei 
Hilário fez, em sua fala, uma retrospectiva da história daquele educandário, 
enfatizando o quanto de ideal e de sacrifícios havia sido colocado em sua 
construção. Mesmo que não tivesse a intenção, transpareceu, por sua fala, o 
quanto de sua própria vida havia se amalgamado à vida do colégio, a que ele 
dava, então, profunda identidade. 

Apesar disso, como que a mostrar que a vida do colégio e a sua vida de 
religioso naquelas paredes não se esgotavam, nem no dia solene de uma 
celebração como aquela se entregou ao hiato de um merecido descanso ou 
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de uma delongada apreciação das conquistas acumuladas. 

Saiu deste Plenário no meio da reunião, deixando-a inconclusa e, 
especialmente, deixando que nós, os que ficávamos, comemorássemos 
como se fosse apenas nossa a alegria da festa do Colégio nos seus 50 anos. 

E por que saíra o Frei Hilário antes do fim da cerimônia? É porque o 
esperava o casamento de um ex-aluno que o quisera como celebrante. Lá se 
foi para as bodas o Frei Hilário, já escura a noite, indo levar a outros 
corações a mesma mensagem de confiança e de alegria, de coragem e de 
perseverança, de humildade, a mesma mensagem de solidariedade que ele 
deixara aberta, como um livro de luz, no meio de quantos se encontravam, 
naquela noite, no Plenário desta Assembléia. 

Frei Hilário foi, assim, o verdadeiro mestre, o ser-palavra de que falam os 
filósofos, o que ensinou não apenas pelas palavras que proferiu, mas 
também pelas ações que praticou, pelas decisões que tomou, pelas posições 
que defendeu. E desse ser-palavra, o que emanou sempre foi o amor, a paz, 
o bem, o trabalho e a inteligência. 

Percebíamos, com clareza, esses traços residuais em Frei Hilário quando o 
tínhamos ainda conosco. Não precisaremos, pois, que o tempo ou a 
saudade, com sua capacidade de apagar as circunstâncias, venham construir 
dentro de nós o retrato essencial que ele próprio deixou formatado. Já temos 
o retrato essencial de Frei Hilário, e, por ele, sem necessidade de 
idealizações, já o admirávamos em vida. Tão solidamente construído, esse 
retrato essencial faz parte de nós, permanece conosco e conosco continuará, 
enquanto vivermos, a alimentar o nosso coração com sementes de sabedoria 
e luzes de esperança. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto. 
O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores militares nas galerias, imprensa, recebi uma 
correspondência do Instituto Mineiro dos Engenheiros Civis - IMEC -, 
fazendo-me uma solicitação que causou o meu pronunciamento nesta tarde. 
O IMEC, no uso de suas atribuições como entidade de classe, solicitou o 
nosso apoio no sentido de resolver uma questão levantada pela CEMIG, 
relativa à autoria de projetos elétricos. 

Segundo aquela entidade, na Decisão Normatizadora n° 1/2000, o CREA-
MG concede, com base nos arts. 28 e 29 do Decreto no 23.569/33, a todos os 
engenheiros civis a condição de realizar projetos elétricos de baixa tensão. 

Tal decisão não está sendo respeitada pelas agências da CEMIG, que, ao 
analisar o projeto de padrão realizado por engenheiros civis, questionam a 
validade do trabalho, deixando em situação constrangedora aqueles 
profissionais. 
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Queremos deixar claro que o órgão fiscalizador das atribuições dos 

serviços de engenharia é o CREA-MG, ou seja, se o engenheiro civil não 
possuir as atribuições em carteira e preencher a Anotação de 
Responsabilidade Técnica- ART -,caberá ao Conselho a função de punição. 

Portanto, solicitamos ao Presidente da CEMIG, Djalma Morais, que reveja a 
posição da empresa em relação a esse procedimento e trate com mais 
respeito uma categoria profissional que presta relevantes serviços para o 
desenvolvimento de nosso Estado. 

Outro assunto de relevante interesse para todo o Estado diz respeito à alta 
carga tributária incidente sobre as pequenas empresas e as microempresas. 
Nesse sentido, apoiamos as declarações do Presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, Milton Reis, que defende a 
redução imediata desses tributos. 

Em Minas, há 463 mil pequenas empresas e microempresas que geram 
2.600.000 de empregos. É preciso que medidas urgentes sejam tomadas, o 
que, com certeza, viabilizará a geração de novos postos de trabalho. 

Se o Estado quer realmente melhorar a competitividade de suas empresas, 
gerando mais empregos, melhorando a produção e combatendo 
definitivamente a sonegação fiscal, precisa urgentemente efetuar uma 
revisão no seu sistema de cobrança de impostos, tornando-o eficiente e 
moderno, mudando a atual estrutura obsoleta e demasiadamente complexa 
do sistema vigente. 

Priorizar medidas que promovam a cobrança justa dos impostos é 
contribuir para que o sistema produtivo não sofra uma desaceleração e corra 
o risco de parar, podendo, com isso, comprometer as metas de crescimento. 
Obrigado. 

Já temos um projeto do Deputado Chico Rafael tramitando na Casa e que 
vem ao encontro do que disse o nosso Presidente Milton Reis com referência 
às pequenas empresas e as microempresas. Peço ao Deputado que apresse 
a votação desse projeto. 

Quero também dizer aos engenheiros que me encaminharam solicitação 
que o nosso pronunciamento e o nosso pedido também serão encaminhados 
ao Presidente da CEMIG. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo hoje 

esta tribuna para prestar homenagem a uma grande família mineira, 
exemplar e de tradição no maior sentido e na melhor acepção do termo. Que 
honra, das melhores tradições mineiras, uma família que, ao longo de muitos 
anos tem prestado os serviços mais relevantes a Minas Gerais por várias 
gerações. 

Mas hoje ocupo a esta tribuna para prestar homenagem ao centenário do 
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seu líder, do centenário de um visionário, como está no texto publicado no 
final desta semana, para celebrar o centenário de nascimento do Dr. Gualter 
Gonçalves. Refiro-me à família Marcelo Gonçalves, que teve no Dr. Gualter o 
seu chefe, um médico honrado, nascido em Santa Bárbara, formado aqui, em 
1925, e que por 39 anos exerceu a Medicina como um verdadeiro sacerdócio. 
No momento em que era incomum, elegeu duas especializações. A cirurgia 
plástica reparadora e a otorrinolaringologia. Ao longo de 39 anos, exerceu a 
medicina aqui atendendo o povo de Minas Gerais quando o menos 
importante do seu exercício era o pagamento das suas consultas. 

Muitas vezes recebia em pagamento às consultas, como era comum 
antigamente e ainda é no interior de Minas, algumas frutas, algumas 
verduras, um frango e, na maior parte das vezes, não recebia nada. A 
mesma medicina que aprendi a admirar no meu avô, Borges da Costa, em 
meu pai, meus tios e tantos outros. Esse homem, um exemplo de mineiro, um 
exemplo de médico, um exemplo de cidadão, mas, sobretudo, um exemplo 
de chefe de família. O Dr. Gualter, que teve ao seu lado a D. Stela, que não 
tive o privilégio de conhecer, mas a quem minha mãe se refere de forma tão 
doce, tão carinhosa e tão saudosa que me transmite o que essa senhora 
representou também como educadora. Não satisfeita de criar 12 filhos, ainda 
teve forças para educar várias gerações de mineiros e belo-horizontinos. 

A tribuna dos representantes do povo de Minas Gerais é o lugar adequado 
e exato para o reconhecimento desses grandes exemplos, dessas figuras 
ícones. desses exemplos de mineiros. Num momento de materialismo, de 
apego ao dinheiro, de despreparo, de desapego às questões de espírito, 
temos de ocupar a esta tribuna para um pleito de homenagem, para que as 
futuras gerações de mineiros não se esqueçam de que houve um homem 
nascido em Minas Gerais que honrou sua trajetória na terra fazendo o bem, 
exercendo a medicina, criando uma família de forma honrada e correta e que 
tem, nos seus descendentes, pessoas igualmente corretas - seus filhos e 
seus netos que têm honrado essa tradição de prestar serviços a Minas 
Gerais e ao Brasil. 

Neste momento em que homenageio a memória do Dr. Gualter Gonçalves 
e de D. Stela, quero estender esta homenagem a todos os seus filhos: Ana 
Amélia, Élcia, Marília, Júnea, Francisco Guilherme, Gualter Filho, Maria de 
Lourdes, Maria Flávia, Maria Stela, Maria Letícia, Maria Cristina e Luiz 
Roberto. Todos eles honram a memória de seu pai e tiveram um gesto tão 
delicado de reunir a família neste fim-de-semana para este momento de 
lembrança e de reflexão, no centenário do nascimento de seu pai. A todos 
eles minhas homenagens, sobretudo à memória desse grande mineiro, Dr. 
Gualter Gonçalves, médico mineiro de Santa Bárbara, que exerceu aqui seu 
sacerdócio por 39 anos e que criou de maneira exemplar uma família tão 
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bonita. 

Sr. Presidente, aproveito minha presença nesta tribuna para prestar 
homenagem a outro jovem desportista mineiro, o piloto Cristiano da Mata, 
que honrou Minas Gerais neste final de semana, ganhando as 500 milhas da 
Fórmula lndy na Califórnia. Cristiano da Mata é filho de um antigo apaixonado 
pelo automobilismo, Toninha da Mata. 

Esse jovem mineiro, seguindo os passos de seu pai, encheu de orgulho a 
todos nós, mineiros e brasileiros, quando venceu as 500 milhas da Califórnia, 
no final da semana. A ele, a minha homenagem. 

Não quero estragar este momento de emoção, em que honro a memória de 
Gualter Gonçalves e presto uma homenagem a Cristiano da Mata, para falar 
de assuntos menos agradáveis. Reservo-me o direito de não me referir ao 
Governador Itamar Franco. Por onde anda ele, onde está, fazendo o quê? 
Sabemos, apenas, que não está no Palácio da liberdade, não está onde 
deveria, não está exercendo o cargo para o qual foi eleito, não está honrando 
seu mandato de Governador de Minas. Está cuidando de interesses 
pessoais, de um projeto pessoal, a custa do povo de Minas Gerais. Mas, para 
não estragar este momento de homenagem, reservo-me o direito de voltar à 
tribuna, ainda esta semana, para, mais uma vez, exercer o papel 
constitucional que me foi dado pelo povo de Minas Gerais, de fiscalizar o 
Poder Executivo, dizendo a todos os mineiros por que Minas está 
abandonada, por que estamos perdendo investimentos, por que estamos 
perdendo empregos para a nossa juventude e geração de renda para nosso 
povo, por que Minas Gerais está sem governo, sem comando, e é palco e 
alvo de denúncias de corrupção, malversação do dinheiro público. Porque 
tem um Governador que não quer governar Minas Gerais. 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, aqui venho tratar de dois assuntos. O primeiro refere-se à 
necessidade de registrar uma preocupação que não é só minha, mas do povo 
mineiro, no que tange à precariedade da BR-135. Nos últimos 15 dias, 
tivemos algumas chuvas no Norte de Minas, e essas escassas chuvas, 
características do início do período chuvoso, foram suficientes para que se 
instalasse o caos na BR-135, principalmente no trecho que liga Sete Lagoas 
à cidade de Montes Claros. Caso comparemos este meu pronunciamento 
com o que fiz no ano passado, teremos um vídeoteipe macabro do que 
aconteceu naquela época e, certamente, acontecerá neste ano de 2001. 

A BR-135, por irresponsabilidade do DNER, ainda vai matar muito. Vamos 
assistir à reprise dos acidentes fatais em virtude dos buracos, dessa 
irresponsabilidade. Esse trecho, com 30km, é o maior desafio para os 
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motoristas que passam por essa importante rodovia federal. Não se 
trafega a mais de 30km por hora, e são inúmeros os carros quebrados nos 
acostamentos. E não é apenas o prejuízo material das pessoas que trafegam 
por essa rodovia que é incalculável, temos também grande número de 
acidentes fatais. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Caro Deputado Carlos Pimenta, 
mais uma vez, e quantas forem necessárias, vamos estar aqui brigando e 
defendendo a população de Minas Gerais com relação à segurança nas 
estradas. Essas duas estradas por que transitamos em direção ao Centro-
Norte, a BR-040 e a BR-135, são causas de calamidade pública crônica. Há 
três anos houve aumento considerável de tráfego pesado nessas rodovias, 
no trecho de Belo Horizonte a Montes Claros. Não estavam aptas a receber 
esse tipo de tráfego, aumentado devido ao encurtamento da estrada. Isso 
acabou com elas. Já estamos há mais de um ano nessa luta, sem qualquer 
resultado. Temos somente promessas. O Ministro que nos prometeu o 
recapeamento da BR-135 até Buenópolis, e posteriormente até Bocaiúva, 
está correndo o risco de sair do Ministério. 

Quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento, porque o nosso trabalho é 
o de prevenir. Temos que lutar para que não haja perda de vidas ou seqüelas 
de acidentes, que, com certeza, acontecerão. Há poucos dias estávamos 
juntos em Joaquim Felício, quando tivemos que interromper, por meia hora, a 
BR-135, protestando e chamando a atenção das autoridades para que se 
sensibilizem e façam o recapeamento dessa estrada. Depois de amanhã a 
Comissão de Transporte estará em Sete Lagoas para discutir a respeito do 
trecho da BR-040 que está precisando de reparos urgentes. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Quero agradecer o aparte de V. Exa., 
Deputado Doutor Viana, que vive em Curvelo e é uma das vítimas da falta de 
um compromisso verdadeiro do Governo Federal para com a população 
mineira. 

O que me deixa mais indignado, para não dizer irritado, são as promessas 
feitas com relação à recuperação dessa estrada. Tão logo passou o período 
chuvoso, iniciaram o programa tapa-buracos. Passaram mel de coruja para 
tapar os buracos, e ficou a promessa de recuperação da estrada, uma das 
BRs mais importantes do Estado, pois faz a interligação do Sudeste com o 
Nordeste brasileiro, por onde passam, diariamente, cerca de sete mil 
carretas. As promessas, entretanto, ficaram apenas nas palavras do Ministro 
e na esperança de todos de assistir a uma recuperação que não aconteceu. 

Srs. Deputados e povo de Minas Gerais, estamos entrando, mais uma vez, 
com ação civil pública contra o DNER. Estamos protocolando hoje, no 
Ministério Público, um documento responsabilizando o Governo pelo que vier 
a acontecer a partir de agora, única e exclusivamente, graças à 
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irresponsabilidade desse Departamento. Não sabemos se nossa ação 
terá algum respaldo jurídico ou a repercussão devida. Não sabemos se 
algum Juiz poderá obrigar o DNER a recuperar a estrada, mas queremos 
deixar registrado, pelo segundo ano consecutivo, que não aceitamos a 
situação em que se encontra a BR-135. 

No ano passado, mais ou menos nesta mesma época, oito professores da 
UNIMONTES perderam suas vidas em um acidente fatal nessa rodovia. 
Enviei um ofício ao DNER e à PRF solicitando levantamento do número de 
acidentes e vítimas fatais. 

Estou vendo aqui policiais do Corpo de Bombeiros, que tantas vezes foram 
até a BR-135 para resgatar vítimas, tirando seus corpos do meio das 
ferragens. 

Estamos protocolando, no Ministério Público, essa denúncia de 
irresponsabilidade antecipada pelo que vier a acontecer aos motoristas e 
passageiros que trafegam na BR-135. 

Sr. Presidente, gostaria de tratar de outro assunto neste tempo que me 
resta. Muitas vezes, para se fazer um trabalho bem feito na área de saúde 
pública do Estado, ter credibilidade e salvar vidas, não é preciso despender 
muitos recursos. Neste momento, quero fazer alusão a um importante 
programa que o Governo do Estado está lançando hoje em Montes Claros: o 
Programa de Prevenção do Câncer da Mama. Aproveitando a experiência da 
Associação do Câncer de Mama, de Belo Horizonte, o Governo do Estado 
lança uma campanha, utilizando o protótipo de mama de silicone, altamente 
educativo. É uma iniciativa muito importante, que, certamente, será seguida 
por todos os Estados brasileiros. 

Os agentes de saúde vão até as casas, com esse protótipo, para ensinar 
as mulheres a se apalpar e a fazer o auto-exame da mama. 

Esse protótipo é extremamente ilustrativo. É dividido em quatro partes. Em 
uma delas, imita-se a consistência de mama normal; em outra, as doenças 
que pode haver na mama, como a fibrose; na seguinte, os nódulos benignos, 
e na última, o câncer. É simples. Temos de mostrar que o grande instrumento 
de prevenção do câncer da mama, que pode ocorrer em nossas mulheres, 
em nossas mães, em nossas filhas e em nossa amigas, é o hábito de se 
apalpar. 

O Governo do Estado dá um passo decisivo nesse sentido. Cumprimento o 
Governador Itamar Franco e o Secretário da Saúde Carlos Patrício por ter 
recorrido à ASPRECAN, utilizando a experiência de tantos anos desse órgão. 
Com certeza, o Programa de Prevenção do Câncer de Mama de Minas 
Gerais será pioneiro e será um exemplo para o Brasil. Com isso, livraremos a 
mulher do câncer que mais mata. De acordo com as estatísticas médicas, 
uma em cada oito mulheres, ao longo de sua vida, terá o câncer de mama. 
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Essa opção do Governador e do Secretário, de inserir no PSF esse 
protótipo de mama e os folhetos ilustrativos, pouco custou aos cofres do 
Estado e desmistificou o câncer de mama. Certamente, esse programa será 
um salto de qualidade. 

Na primeira parte do meu pronunciamento, relatei com tristeza a 
precariedade da BR-135. Na segunda parte, louvo a atitude da Secretaria da 
Saúde. Muitas mulheres, maridos e pais das mulheres que estão me ouvindo 
certamente ouvirão falar muito sobre o Programa Mamamiga, da Secretaria 
da Saúde de Minas Gerais. No ano que vem, trarei os índices de qualidade, 
de excelência, de aceitação e de responsabilidade por termos salvo a vida 
das mulheres mineiras. Parabéns, Governador Itamar Franco, Secretário 
Carlos Patrício, e agentes de saúde deste Estado. Esses últimos terão a 
responsabilidade de orientar as mulheres para que, em suas próprias mãos, 
encontrem o principal instrumento para salvar as suas vidas, prevenindo-se 
contra o câncer de mama. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ouvi com 

atenção o pronunciamento do Deputado Carlos Pimenta quando abordou a 
situação da BR-135. O Deputado Doutor Viana também destacou a situação 
caótica em que se encontra essa rodovia. Serei obrigado a iniciar o meu 
pronunciamento com esse assunto porque, nesse final de semana, dirigindo 
na estrada que liga Montes Claros a Belo Horizonte, pude sentir o efeito 
drástico e danoso dos buracos e da situação precária dessa rodovia. 
Reconheço que, infelizmente, o Governo Federal continua de marcação com 
Minas Gerais, a ponto de deixar as estradas mineiras em situação lastimável. 
Bem lembrou o Deputado Doutor Viana, que, no ano passado, estivemos 
com o Ministro dos Transportes Eliseu Padilha, do PMDB, denunciando a 
situação grave das estradas mineiras, em especial da BR-135. Recebemos 
dessa autoridade a garantia de que a reforma da rodovia não havia sido feita 
por questão orçamentária, mas que, tão logo virasse o ano e fosse adotado o 
orçamento de 2001, essa obra seria realizada. E acreditamos e confiamos. 
De lá para cá, nada mais além de um pequeno mel-de-coruja, como se diz 
popularmente, feito pelo DER do Estado. E a verba do Governo Federal para 
recapeamento da BR-135 não foi concretizada. Um ano depois, quando volta 
o período chuvoso, bastam as primeiras chuvas para os buracos voltarem, 
porque o tapa-buracos foi apenas paliativo. Hoje, viajar pela BR-135 voltou a 
ser risco de vida muito alto. E novamente aqui estamos, diante do mesmo 
problema - aliás, agravado do ano passado para cá - e lamentando que as 
estradas mineiras continuem em situação deplorável, por irresponsabilidade, 
por picardia do Governo Federal. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso vai ao Chile e fala em espanhol, vai à 
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França e fala em francês - num bonito discurso no parlamento francês -, 
vai aos Estados Unidos e fala um perfeito inglês. Falta ao Sr. Presidente da 
República a capacidade simples de falar em português claro e mandar que se 
resolvam os graves problemas que Minas Gerais enfrenta, por culpa da 
discriminação odiosa que parece ter o Governo Federal contra o nosso 
Estado e o Governador Itamar Franco. 

Não adianta mais ir ao Ministro nem fazer peregrinações a Brasília, porque 
este Governo não tem jeito. Está vendo os seus dias chegarem ao fim, 
transformando numa odiosa disputa política toda a questão brasileira. Estão 
preocupados com a candidatura de Itamar Franco à Presidência da 
República, por isso criam hipóteses de candidaturas, emolduram 
candidaturas muito simpáticas para tentarem, a qualquer custo, evitar que o 
povo brasileiro dê um basta a esse desmando capitaneado pelo Governo 
Federal. 

Mas, falando em rodovias, parece que a situação de penúria das estradas 
mineiras é geral. Ainda agora recebo dos Vereadores das cidades de 
Almenara, Rubim, Rio do Prado e Palmópolis um grave depoimento de um 
movimento que estão querendo fazer para reforma da estrada - ainda não 
asfaltada - que liga Almenara a Rubim, Palmópolis e Rio do Prado, já 
intransitável, tendo em vista as recentes chuvas que caíram sobre a região. 

O vale do Jequitinhonha, que precisa de tanto apoio! Primeiro, é a pobreza, 
é o que chamam de miséria, é o sofrimento de um povo, é a ausência dos 
Governos, é a omissão das autoridades. E agora, quando chega a chuva que 
seria para amenizar o sofrimento da população do Jequitinhonha, se, de um 
lado, de fato, ela ameniza, melhora as plantações e as pastagens, de outro, 
bastam as primeiras chuvas para se tornarem intransitáveis as estradas sem 
asfalto daquela região. Três são as estradas mais importantes: a rodovia 
Almenara-Pedra Azul - cerca de 90km ainda em estrada de terra -; um outro 
trecho de uma rodovia federal, que seria de Almenara, passando por Jacinto, 
indo até Salto da Divisa. Até Jacinto, o asfalto foi feito, mas a obra está 
paralisada, faltando ser concluído o trecho entre Jacinto e Salto da Divisa. E 
a outra rodovia, com estrada de terra em péssimas condições, é a que liga 
Almenara, Rubim, Palmópolis e Rio do Prado. Esse é o trecho pelo qual os 
Vereadores estão se mobilizando para vir a Belo Horizonte, atrás do DER e 
do Governo do Estado, na pessoa do nosso Vice-Governador, Newton 
Cardoso, em quem tanto confiam, acreditando que possa dar um socorro, 
simplesmente porque não há condições de se trafegar nessas estradas. 

Faço um apelo ao DER. É preciso que ele faça um conserto de urgência 
nessa rodovia, porque as lideranças políticas, os Prefeitos, os Vereadores 
daquela região estão em pé de guerra, não conseguem permanecer na 
situação em que estão. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para falar de 

duas audiências públicas que acontecerão nesta Casa em breve. No próximo 
dia 8, faremos uma homenagem, aprovada pelo Plenário desta Casa, ao 
jesuíta Pe. Vaz, que completa 80 anos. Ele é um dos jesuítas mais 
respeitados da Igreja Católica no Brasil, tendo uma lista de obras nas áreas 
da teologia, da filosofia, da sociologia. Portanto, tem condições de receber 
essa homenagem, que irá acontecer depois de amanhã, às 14 horas. 
Convido todas as lideranças católicas da Arquidiocese de Belo Horizonte e 
do interior do Estado para prestarmos essa homenagem ao eminente Pe. 
Vaz, jesuíta com amplos serviços prestados à Igreja Católica de Minas e ao 
Brasil. Na semana passada, estando com o Cardeal Arcebispo D. Serafim 
Fernandes de Araújo, renovei-lhe o convite para que comparecesse a essa 
solenidade. E ele, de muito bom grado, dispôs-se a comparecer, para que 
juntos pudéssemos aplaudir e homenagear esse grande cidadão, esse 
grande jesuíta, que tanta obra intelectual trouxe para Minas e para o Brasil. 
Hoje, é um dos homens mais respeitados no Brasil, principalmente na área 
da teologia. 

E, no dia 10112/2001, teremos oportunidade de abordar uma questão que 
nos comove. A partir de um requerimento de nossa autoria, teremos a 
oportunidade de debater a questão de uma deficiência que nem sempre é 
vista em todos os recantos do nosso Estado. Estou-me referindo aos surdos, 
que representam mais de 1% da população brasileira. Às vezes, como não 
têm, aparentemente, nenhuma deficiência física, convivem entre nós, mas 
são vítimas de preconceitos, de humilhações, não têm oportunidade de 
acesso a empregos públicos. Muitas vezes, são deixados para trás na 
competição do mercado de trabalho, porque são deficientes auditivos. Vamos 
ouvir três autoridades do Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que irão 
debater conosco a questão da surdez no Brasil. Vamos tentar encontrar 
opções para melhorar as condições de vida desses deficientes, para achar 
uma forma de convivência harmoniosa, respeitosa para com eles. Porque 
não têm sua deficiência tão à vista, acabam sendo discriminados 
duplamente. De um lado, são discriminados porque os que sabem dessa 
deficiência sempre os deixam de fora, aquém do que deveriam ter. E os que 
não sabem acabam discriminando-os muito mais. Vamos estudar uma 
legislação para Minas Gerais, para os surdos. Vamos encontrar uma forma 
de apoiar as associações ligadas ao movimento de apoio aos surdos. E 
vamos buscar a apresentação de projetos de lei nesta Casa, para que 
possamos resgatar a dignidade desse segmento, que tem sido tão colocado 
à margem da sociedade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão de Saúde desta Casa teve 
uma audiência muito importante, com a presença do Sr. Secretário da Saúde, 
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Gen. Carlos Patrício, e do Secretário do Planejamento, Dr. Frederico 
Penido. O assunto foi o financiamento da saúde pública em nosso Estado. 
Basicamente, os Deputados reivindicaram a ampliação das verbas 
destinadas à saúde pública, chegando-se pelo menos ao limite constitucional 
obrigatório, que é dever do Estado cumprir, ou seja, pouco mais de 8%, 
porque nem a isso o Estado chegou nos seus gastos anuais com a saúde. 

Em um certo momento - e eu era Prefeito de Montes Claros -. o Estado 
resolveu municipalizar a saúde, entregando os funcionários dessa área para 
os municípios, como se fossem uma batata quente, um trambolho, um 
problema a menos. Assim, ficaram nas mãos dos Prefeitos os funcionários da 
Secretaria da Saúde. Como Prefeito de Montes Claros, na época, 
complementamos o salário daqueles funcionários estaduais - que, em virtude 
da municipalização, passaram a trabalhar lado a lado com os funcionários do 
município -, porque havia níveis salariais diferentes. Assim, pagamos o 
complemento para equiparar os salários. Não se admite que médicos - uns 
da Prefeitura e outros do Estado -, apesar de trabalharem juntos, tenham 
salários diferentes. Naquele momento, entregaram aqueles funcionários aos 
municípios. Parece-me que houve um descuido para com esses profissionais, 
de lá para cá. 

Estamos vivendo uma situação inexplicável. Esse foi o teor do meu 
pronunciamento de hoje na Comissão de Saúde, ao dirigir-me aos 
Secretários da Saúde e do Planejamento. O Estado melhorou os salários dos 
funcionários da área da educação, o que era uma questão de honra do 
Governador Itamar Franco. Por exemplo, uma serviçal ganha pouco mais de 
R$400,00, trabalhando meio expediente. Está bom. Ficamos satisfeitos com 
isso, é um preito de gratidão que faz o Governador, quando assim paga. Mas 
como imaginar que funcionários que fazem os mesmos serviços ou serviços 
assemelhados ganhem um salário que é menos da metade do de outro 
funcionário que trabalha em outra secretaria? Como pode o mesmo 
Governador pagar para funcionários de empresas públicas, como a CEMIG e 
a COPASA, salários que são três ou quatro vezes maiores que os percebidos 
por outros funcionários, filhos do mesmo Governo, que trabalham na 
Secretaria da Saúde? 

A solução é o encaminhamento a esta Casa do plano de cargos e salários 
dessa Secretaria. Diversas secretarias têm o seu plano de cargos e salários, 
mas o da Secretaria da Saúde ainda não chegou a esta Assembléia. Não 
teremos saúde de qualidade em Minas Gerais enquanto não pagarmos 
condignamente os funcionários, pelo menos equiparando os seus salários 
aos dos funcionários de outras secretarias. 

É uma imposição do atual momento convencermos o Governo. Faço um 
apelo à sensibilidade do Governador Itamar Franco: estamos esperando o 

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



191 
envio a esta Casa do plano de cargos e salários da Secretaria da Saúde, 
porque temos a certeza de que ele resgatará o respeito e a dignidade dos 
funcionários que trabalham em todos os recantos de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, quando me apresentei e pedi 
que a população me desse um voto de confiança para representá-la nesta 
Casa, meu espírito era - e ainda é - o de representá-la com dignidade, 
coragem, respeito, buscando enfrentar toda e qualquer situação, seja 
polêmica ou não. 

Ser covarde não faz parte da minha trajetória como ser humano, 
principalmente no momento em que não posso nem devo falar em meu 
nome, mas em nome do povo de Minas, em nome de 46 mil pessoas que 
confiaram seu voto à minha pessoa. 

Volto, Sr. Presidente, para falar da Proposta de Emenda à Constituição no 
63, para falar da vida de 127 mil servidores designados do Estado, que 
poderão, a partir de 1°/1/2002, estar no olho da rua, sem direito a R$1,00 de 
indenização, sem direito a seguro-desemprego, apesar de terem estado, por 
5, 1 o, 15, 20, 25 anos, servindo à sociedade mineira no setor público. 

Essa visão precisa ser colocada e repassada para a sociedade. Já 
conseguimos algumas vitórias nesse processo. A primeira, atribuiria à 
mudança do foco da imprensa sobre o problema. Num primeiro momento, só 
se falava em trem da alegria, em inconstitucionalidade; dava-se ênfase à 
posição de alguns parlamentares que não tiveram a dignidade de usar a 
tribuna e enfrentar a sociedade, os designados, apresentando sua posição 
pessoal e considerando a proposta como imoral. 

É moral, Sr. Presidente, permitir que, por uma canelada, sejam colocados 
na rua cerca de 100 mil funcionários públicos que trabalharam por 5, 1 O, 15, 
20, 25 anos - há até casos de 30 anos -, sem direito a aposentadoria, a 
indenização, sem sequer o direito à proteção, à guarda da sua segurança, da 
condução harmônica e da busca do desenvolvimento sustentável do poder 
público? Quando digo poder público, estou-me referindo a Estado, a 
Executivo, a Legislativo, a Judiciário e - chamaria a atenção - à imprensa e à 
sociedade civil. 

Precisamos efetuar mudanças de conceitos. A solidariedade e o respeito 
ao sofrimento alheio já não estão mais sendo olhados. 

Sr. Presidente, o "Estado de Minas" publicou uma carta de um professor de 
Química que me chamou de uma Deputada qualquer que apresenta uma 
proposta louca. Disse ainda que eu estava contra a busca da qualidade na 
educação do Estado. O professor ainda disse, em sua carta, que essas 
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pessoas não teriam direito de estar na escola e, por fim, perguntou se eu 
colocaria minha filha numa escola pública. 

Gostaria que a Assembléia desse oportunidade aos servidores para 
falarem qual foi o teor da prova e que tipo de pressão vêm sofrendo por parte 
das suas lideranças com relação ao concurso e para não aprovarem e não 
serem solidários com a Proposta de Emenda à Constituição n' 63. 

Sobre o que escreveu esse professor, gostaria de fazer uma reflexão. Para 
o professor que está em sala de aula, ensinar conteúdo programático é 
apenas uma de suas funções. Ele deve também ajudar a formar cidadãos 
conscientes, críticos, respeitosos, que entendam a necessidade da promoção 
de um desenvolvimento harmônico, que possibilite um mínimo de condição 
de vida para todos os habitantes do nosso Estado, do nosso País e do nosso 
planeta. 

Com o pouco conhecimento que tenho em Química, utilizo o conceito do 
átomo, que é um elemento, a menor partícula que existe, para citar um 
exemplo. Ele possui um próton e um elétron circulando em torno de um 
núcleo e trabalhando em harmonia. Transponho essa situação para a 
democracia: se nós, cidadãos, não aprendermos a respeitar a democracia, a 
respeitar a contradição, não há por que falar em democracia. Voltemos à 
ditadura. ao período em que não era permitido se manifestar, falar e buscar a 
justiça. 

Com relação a minha filha, professor de Química, não a matricularia numa 
escola pública cujas aulas fossem ministradas por um professor do seu perfil, 
que só privilegia o conhecimento do seu conteúdo. Mas talvez a pusesse 
nessa escola, para que fosse um agente que o colocaria conceitualmente 
como mestre, que não é aquele que ensina, mas o que aprende, para poder 
ensiná-lo um pouco a compreender e perceber o universo que está ao seu 
redor. Por você, professor, não me importo de ser chamada de uma qualquer, 
até porque todos os que participaram das grandes lutas e conquistas da 
humanidade, como Cristo, Buda, Tancredo Neves e tantos outros que 
lutaram pela liberdade, harmonia e justiça, foram xingados, apedrejados, e 
foram colocadas muitas visões idiotas e míopes, que estavam voltadas 
somente para si. Preocupa-me, professor, que o senhor esteja colocando 
como uma qualquer a professora que trabalha do seu lado, suas colegas de 
trabalho, que, no meu entendimento, não são respeitadas pelo senhor, que 
não tem nenhum sentimento de humanidade, educação, para que possa 
estar na luta para encontrar uma solução para essas pessoas que foram 
chamadas pelo Estado para trabalhar por 1 O, 20 anos. O senhor, que espero 
tenha passado no concurso, só cumpriu um estágio de três anos para que o 
Estado pudesse avaliá-lo. Por que o Estado não viabilizou um instrumento 
permanente de avaliação desses professores, depois de seu primeiro, 
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segundo ou terceiro ano? Se fosse avaliado naquele momento, o Estado 
já não voltaria a contratá-lo, e ele tem esse instrumento. 

É por isso, Sr. Presidente, que fico muito contente e orgulhosa de ter na 
condução do Poder Legislativo V. Exa., que teve a coragem de defender e 
estar à frente da luta para efetivarmos os 18 mil funcionários que estavam na 
função pública. Eles também não fizeram concurso para ingressar no Estado, 
mas trabalharam muitos anos, mereciam ser olhados com dignidade por 
todos nós. E, assim, V. Exa. teve todos os seus colegas votando junto com o 
senhor, pela justiça. Fico contente ao ver a Deputada Maria José Haueisen 
começando a ter um olhar diferenciado para estas pessoas que aí estão. 
Alegra-me ver a mudança de postura do Sind-UTE, que, ao invés de apenas 
discutir a inconstitucionalidade, começa a falar desses servidores que 
precisam ser olhados e protegidos por ele também, porque a obrigação do 
sindicato é defender todos os seus membros, quando eles clamam, 
principalmente e necessariamente, pela justiça. Alegra-me ver o Presidente 
da Assembléia Legislativa já partindo para um discurso da busca de uma 
solução que possa, dentro de uma harmonia e de uma intercessão, beneficiar 
o maior número possível de servidores. Vejo nos jornais, num contraponto, a 
posição do Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que, em um 
momento, fala que o Governo do Estado não está fazendo nenhuma pressão 
para que a proposta de emenda à Constituição não seja votada. E, em outro 
momento - soube disso pela imprensa -, defende que coloquemos isso 
somente após a consolidação do concurso, ao término do processo. Não 
podemos fazer isso, Deputado Antônio Andrade, não podemos nos acovardar 
neste momento e impedir que o processo prossiga, que tenha seqüência. No 
meu entendimento, o Poder Legislativo é a representação mais legítima do 
povo, porque é plural, são 77 cabeças pensando e buscando o bem comum, 
e não, apenas uma pessoa, não só a figura do Governador do Estado, que 
tem todo o poder do dinheiro e do Executivo na sua mão. Mas, aqui, a 
representação plural faz-se presente, e isso é muito importante. Parto em 
defesa dessas pessoas neste momento, com muita alegria, e conto com o 
Líder de meu partido, Deputado Antônio Carlos Andrada; com o Líder da 
Minoria, Deputado Ermano Batista, que, juntamente com os demais 
companheiros, defendem esses funcionários; com o PSB - vejo a Deputada 
Elaine Matozinhos, a quem logo concederei um aparte -, o PFL, o PTB, o 
líder do PMDB e muitos de seus membros, que utilizaram o microfone na 
defesa dessas pessoas. 

Espero que o PT possa reavaliar a sua postura, estando presente e se 
posicionando, mesmo que contra. Mas que permita que o processo corra, 
respeitando a discussão democrática e a representação de todas as linhas. A 
votação será no dia 21/11/2001, e não, nesta semana, em que não teríamos 
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como mobilizar a classe para ocupar as galerias da Casa e todo o espaço 
vazio. Com as galerias cheias, a imprensa poderia perceber que uma 
professora de 50 anos e uma serviçal de 60 anos não estão em um trem da 
alegria. Estão no expresso da justiça, na busca das nossas mãos que fazem 
as leis, para que possam ser utilizadas como instrumento da prática da 
justiça, que está muito acima de nós. Quem somos nós, seres humanos, para 
falar de justiça? Temos que exercer a justiça com os mandamentos de Deus, 
que é muito maior que nós, que busca o respeito, a humildade, a 
solidariedade, o conhecimento e a percepção. As nossas mãos podem ser 
instrumento da busca dessa justiça. E assim lutaremos. 

Hoje, recebi mais um telefonema do Deputado Federal Fernando Diniz e 
outro do Deputado Federal Danilo de Castro, que disseram que, até o final 
desta semana, já entregam o texto final da emenda, em nível federal, a qual 
poderá legalizar e olhar por essas pessoas, que, acredito, em todo o País, 
devem estar na mesma situação. 

O Deputado Sebastião Costa, num momento muito lúcido, disse que a 
Constituição de 1988, quando efetivou os funcionários que já estavam há 
mais de cinco anos no Estado - desde 1983 -, orientou para que os 
Deputados promovessem o concurso. Mas não disse como ficaria a situação 
das pessoas que já estivessem há 5, 1 O ou 15 anos trabalhando, se o Estado 
não promovesse o concurso. A situação dessas pessoas, hoje, é muito mais 
complicada que a das pessoas que estavam, em 1983, no Estado. Vou voltar 
à tribuna quando votarmos os outros requerimentos, para encaminhar em 
busca da justiça e na marcha pela votação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63, no dia 21/11/2001. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)' - Deputada Elbe Brandão, no 
dia em que ocupamos a tribuna para falar em nome do PSB, iniciamos a 
nossa fala dizendo que acreditávamos que os parlamentares da Casa 
buscam e sempre fizeram justiça. Ao longo desta caminhada, vi esta Casa 
fazer justiça por várias vezes. Tenho certeza de que hoje, quando V. Exa. 
ocupa a tribuna para enumerar os partidos, Lideranças e Deputados que já 
reviram a sua posição, quero fazer coro com V. Exa. a fim de que realmente 
possamos ter, se Deus quiser, 77 votos a favor, para mostrar à sociedade 
mineira o nosso compromisso com o trabalhador, com o profissional da 
educação. Inclusive para mostrar que, nas grandes causas em que se busca 
a defesa do interesse de mais de 100 mil trabalhadores, estaremos unidos 
dizendo que V. Exa. foi feliz, como o foi com relação à lei do benefício, no 
IPSEMG, para o marido da funcionária do Estado. Então, mais uma vez, V. 
Exa. mostra a sua competência, liderança e sensibilidade para com a causa 
do povo mineiro. Parabéns, Deputada Elbe. 

* - Sem revisão da oradora. 
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O Sr. Presidente (Deputado Antõnio Júlio) - 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. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam que seja 

prorrogado, até o dia 20/11/2001, o prazo para recebimento de emendas ao 
Projeto de Lei n• 1.796/2001, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o Exercício de 2002. 

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
rejeição, na 76' Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.716 e 
2.717/2001, do Deputado Geraldo Rezende; de Transporte - aprovação, na 
82' Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n•1.677/2001, do Deputado Djalma 
Diniz, e dos Requerimentos n•s 2.662 e 2.663/2001, do Deputado Miguel 
Martini; 2.688/2001, do Deputado Ermano Batista; 2.693/2001, da Comissão 
de Fiscalização Financeira, e 2. 718/2001, do Deputado Bené Guedes; e de 
Turismo - aprovação, na 64' Reunião Ordinária, do Requerimentos n•s 
2.728/2001, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e pela 
Bancada do PL - indicação do Deputado Agostinho Silveira para Líder da 
Minoria (Ciente. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.). 

Questão de Ordem 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O PSDB vem manifestar a V. Exa. sua inconformidade ante o 

comportamento da Bancada do PL, que pretende assumir a condição de 
minoria nesta Casa. Na oportunidade, oficializa a V. Exa. suas razões em 
contrário, requerendo seja a pretensão indeferida. 

Como é do conhecimento geral, o PL esteve ao lado e a favor do atual 
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Governo durante o 1 o e o 2° turnos das eleições de 1998. Essa postura -
obviamente contrária ao que se caracteriza como Oposição - vem sendo 
mantida pelo PL até o presente, estando alinhado à base do Executivo nesta 
Assembléia e tendo até mesmo aumentado sua bancada com parlamentares 
que sempre estiveram ao lado do Governo. 

Ora, não se pode conceber um Governo democrático sem exercício de 
oposição, da mesma maneira que não se admite uma bancada oposicionista 
formada por elementos da Situação. Assim, a mera norma regimental de 
caráter quantitativo não pode ser interpretada com rigorismo que afete o 
próprio Poder. Aliás, foi por assim entender que a Mesa da Assembléia - em 
ocasião anterior e abrindo espaço para precedentes - houve por bem manter 
a Bancada do PT na liderança da minoria, embora esta, naquela ocasião, 
fosse numericamente inferior a uma terceira. 

Com base nesses pressupostos e confiantes no bom-senso e na isenção 
sempre demonstrados por V. Exa., reiteramos nossa solicitação para que a 
pretensão do PL - oficializada na data de hoje, por meio de comunicação à 
Mesa -seja indeferida, resguardando-se a posição do PSDB na liderança da 
minoria neste parlamento. 

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
Ermano Batista 
O Sr. Presidente - Deputado Ermano Batista, sua questão de ordem será 

respondida oportunamente. 
Designação de Comissões 

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.899, originada do Projeto de Lei no 1.371/2001. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo 
PL: efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Marco Régis; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; 
pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Alberto Bejani. 
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 no 74/2001. Pelo BPDP: 
efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado Doutor 
Viana; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputado 
Djalma Diniz; pelo PTB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputado 
Fábio Avelar; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo PSB: efetivo - Deputado Miguel 
Martini; suplente - Deputado Mauro Lobo. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões. 
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Despacho de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros, em 
que solicitam a instalação de CPI para apurar possíveis irregularidades nas 
minas exploradas pela Mineração Morro Velho Ltda., com sede no Município 
de Nova Lima. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o 
inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em 

que solicita seja o Projeto de Lei no 1.422/2001 distribuído, em 2° turno, à 
Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se 

Requerimento no 2.261/2001, da Comissão de Direitos Humanos, em que 
solicita à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos esclarecimentos sobre as 
contratações, por parte da Superintendência de Atendimento e Reeducação 
do Menor Infrator, de advogados para exercerem assistência jurídica aos 
adolescentes, além de outras informações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento. Para encaminhar a votação, com a 
palavra, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão• - O requerimento, pedindo informações sobre 
as contratações, é muito justo. Continuarei usando esta tribuna para falar 
sobre os contratados, designados, pedindo ao Presidente da Assembléia, 
Deputado Antônio Júlio, pessoa justa e correta, defensor do funcionalismo 
público, que coloque, na pauta do dia 21 de novembro, a votação da 
Proposta de Emenda à Constituição no 63. Quando a imprensa inquiriu-me 
sobre a proposta, deixei claro que não é apenas de minha autoria, pois surgiu 
nesta Casa, no momento em que o Poder Legislativo, que teve as galerias 
desta Casa lotadas, chamou o Secretário da Educação para discutir a 
questão dessas cento e tantas pessoas, que estavam tendo todo o seu 
tempo de serviço jogado fora, e respondeu com carta desrespeitosa, dizendo 
ter outro compromisso e que não mais falaria sobre os designados, já que 
concurso encontrava-se em andamento, sendo o assunto, para ele, matéria 
vencida. Mas se é matéria vencida para o Secretário da Educação, para a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais é apenas o começo na defesa da 
justiça, na solução do problema dessas pessoas. Por isso surgiu a Proposta 
de Emenda à Constituição no 63, da demanda dos próprios servidores que 
fizeram com que cumpríssemos o nosso papel de agentes públicos. Caso o 
Secretário viesse à Assembléia, conversasse, abrindo negociações, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 63 não existiria, assim como esta 
polêmica não estaria em voga. Mas o Secretário errou ao pensar que estava 
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colocando um ponto final na questão, e que a Assembléia não buscaria 
outros caminhos. Uma emenda à Constituição, para tramitar na Casa, precisa 
da assinatura de 26 Deputados, sendo, portanto, de autoria da Casa. 
Pedimos que a Assembléia não trave a continuação do processo, permitindo 
sua votação em primeiro turno. Ontem, tentei falar com o Promotor Rodrigo, 
que argüiu sua inconstitucionalidade, para perceber seu sentimento 
relativamente ao funcionário público. Procurava sondar seu pensamento, 
pois, na minha percepção, nenhum patrimônio é mais rico que o ser humano, 
o cidadão que trabalha buscando fazer do nosso Estado uma sociedade 
digna. 

Deputada Elaine Matozinhos, poderemos buscar, com os sindicatos, o 
Governo do Estado, com esta Assembléia, com a APPMG, que merece ser 
louvada neste momento, porque teve a coragem de lutar por justiça, o 
consenso, a harmonia, os avanços. A Deputada Maria José Haueisen fez o 
esboço de um substitutivo, prevendo a aposentadoria, assim como 
indenização. 

Gostaria de informar que já tramita nesta Casa uma emenda do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva que prevê a indenização. Mas gostaria de entender a 
lógica da indenização. Vai começar a tramitar nesta Casa mais um projeto de 
anistia com qual objetivo? Só está acontecendo a anistia, porque o Governo 
fala que não tem dinheiro para pagar a 13° salário do funcionário público e 
que esse pagamento depende da Assembléia Legislativa. Ou seja, todo ônus 
da responsabilidade é do Poder Legislativo. Se formos pegar os 127 mil 
servidores, dentro da proposta do Deputado Dalmo, que prevê 200% do valor 
do salário percebido no mês, por ano trabalhado, e se a média for R$500,00, 
chegaremos a R$1.000,00 por ano trabalhado, e, pensando numa média de 
dez anos, chegaremos a um valor de R$1.270.000.000,00. De onde o 
Governo vai tirar esse dinheiro? A Assembléia de Minas Gerais acha que o 
Governo vai ter esse dinheiro se não está tendo os R$400.000.000,00 para 
pagar o 13° salário? É preciso que a Assembléia entenda que os designados 
não representam aumento na folha de pagamento, porque eles já recebem 
biênio, qüinqüênio, décimo-terceiro, férias. São lutas que foram conquistadas 
neste parlamento, porque antigamente não havia isso. Lembro-me de que, 
quando comecei na luta para que os maridos das funcionárias públicas 
tivessem acesso ao IPSEMG, de saúde e de pensão, fui chamada de louca. 
Disseram que eu iria quebrar o IPSEMG, que estava numa causa eleitoreira. 
No dia em que o Governador sancionou a lei, essas mesmas pessoas 
começaram a falar que o Governador concedeu. Não foi o Governador, foi 
uma luta que nasceu nesta Casa. Há pouco tempo, o Presidente do IPSEMG 
esteve aqui na Assembléia dizendo que o IPSEMG está muito bem. Que 
bom! Que bom que a inclusão de mais de 70 mil maridos das funcionárias 
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públicas não quebrou o IPSEMG! Que bom que o Estado percebeu que o 
dinheiro que uma pessoa recolhe para o IPSEMG é o mesmo dinheiro que o 
professor recolhe para o IPSEMG, que a mulher ou a companheira dele tinha 
o mesmo dinheiro e que o marido ou o companheiro da professora também 
tinha esse direito. Essas lutas são resultados da nossa maturidade enquanto 
parlamentar, enquanto representante do povo. 

Deputada Elaine Matozinhos, continuo esperando que o Líder do PFL, que 
o Líder do PTB, que o Líder do PL possam também, como ocuparam a 
tribuna no dia da votação, ocupar agora e pedir ao Presidente da Assembléia 
que coloque o projeto em pauta no dia 21 de novembro, para que a 
discussão tenha espaço. Neste momento só compete à Assembléia votar, ou 
não, em 1 o turno; permitir, ou não, a discussão; buscar, ou não, a justiça. 
Estou vendo aqui o Deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, e espero 
que o PDT também ocupe a tribuna para assumir a causa de colocar no dia 
21 de novembro a votação da Proposta de Emenda à Constituição no 63, e, 
livremente, os Deputados possam votar com a consciência, porque esse tem 
sido o posicionamento dos parlamentares, que representam a sociedade 
mineira. Assim, poderemos melhorar, agrupar, vislumbrar uma discussão 
maior, ouvindo o Supremo, porque, se a Proposta de Emenda à Constituição 
no 63 tem vícios de constitucionalidade, nenhum servidor público foi 
enganado, todos sabiam. Que o Supremo possa falar se essa proposta é 
inconstitucional. É constitucional a posição do Estado quando, 
irresponsavelmente, contratou por 5, 1 O ou 15 anos essas mesmas pessoas? 
E, diante dessas duas questões inconstitucionais, qual tem de ser o 
julgamento do Supremo? Espero que seja um julgamento humano, coerente, 
honesto, verdadeiro. 

E, por fim, Sr. Presidente, quero dizer que o trem da alegria poderia até ser 
utilizado, se estivéssemos falando de Deputado, Juiz, Promotor, Secretário, 
de quem detém o poder econômico, de quem detém o poder da justiça. Não 
aceitamos falar em trem da alegria, quando estamos falando em funcionários 
que ganham R$300,00 a R$400,00 por mês e que, com o seu dinheiro, 
pagam aluguel e dão dinheiro para seus filhos e dignidade para suas famílias. 
Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
Requerimento no 2.282/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando ao 

Secretário da Segurança Pública informações referentes ao número de 
Delegados de Polícia na ativa, o efetivo de policiais no Estado, além de 
outras que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o 
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requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento no 2.282/2001 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 2.315/2001, da Comissão de Administração Pública, 
solicitando ao Governador do Estado informações a respeito da solução dada 
aos problemas dos mutuários do SFH com contratos da MinasCaixa. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 2.315/2001 na forma 
do Substitutivo no 1. 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 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 

1.763/2001, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito 
especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 8, que apresenta, e pela rejeição das Emendas 
nos 1 a 7. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Minha origem está no sertão. Conheço a vida 

de quem já caminhou descalço pela poeira e já viu essa mesma poeira 
sujando o rosto de muitas pessoas. Conheço as mãos do lavrador, do 
homem do campo, que, com muito respeito e dignidade, revolve a terra, para 
produzir o alimento que vai para a mesa dos Deputados, dos servidores e de 
toda a sociedade. Merecem todo o nosso respeito e que lutemos por sua 
causa. 

Mas também merecem nosso respeito e nossa luta, Sr. Presidente, os 127 
mil servidores do Estado que estão na iminência de ir para as ruas, no dia 1 o 
de janeiro, sem direito a um tostão de indenização ou ao seguro-
desemprego, depois de terem trabalhado durante 1 O, 15, 20, 25 anos ou 
mais. 

É nossa intenção que a proposta de emenda à Constituição seja votada no 
dia 21 de novembro, para que todos os Deputados possam ver o rosto 
dessas pessoas de 40, 50, 55 ou 60 anos, que certamente não conseguirão 
um novo emprego no mercado de trabalho. O que será da vida dessas 
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pessoas? Onde está a nossa responsabilidade? Onde está o sentimento 
de justiça, humanidade e respeito para com muitas delas, que educaram 
seus filhos? 

Estudei na escola pública e, graças a Deus, sou cidadã em pleno exercício 
dos meus direitos e, hoje, represento a sociedade mineira. Recordo-me das 
serviçais, que, dignamente, possibilitavam que a escola estivesse limpa e 
nossa merenda gostosa. Tinham respeito conosco e passavam as mãos em 
nossas cabeças. Acredito que V. Exas. tenham passado pelas escolas 
públicas e saibam exatamente de quem estamos falando e a quem estamos 
defendendo. Precisam realmente da defesa desta Casa, em um momento 
como este. 

Sr. Presidente, gostaria que o Deputado Sebastião Costa usasse 
novamente o microfone e colocasse sua linha de pensamento sobre como a 
Constituição vê a situação e como o Supremo poderá tratá-la, já que é um 
exímio advogado conhecedor das leis. É um representante da sociedade e 
recebeu seu diploma para defendê-la diante das injustiças, impasses e 
conflitos. 

Esses, necessariamente, terão de obter as nossas posições. Espero que, 
no dia 21, a nossa Assembléia Legislativa esteja lotada de servidores com a 
cabeça erguida, podendo olhar em nossos olhos, quando buscam a defesa 
dos seus direitos, que são garantidos, mesmo que alguns entendam que não, 
levantando inconstitucionalidade sem buscar alternativas para dar um mínimo 
de afago a esses servidores, a fim de que se sintam representados. 
Precisamos refletir sobre isso e sobre a imoralidade. É moral demitir 100 mil 
pessoas que trabalharam por 20 anos, sem direito a nada? Cadê a inversão, 
o contraponto e o olhar para essa realidade? Isso jamais aconteceu na 
sociedade mineira. Quando a FIAT, a VolksWagen e a Ford demitem 2 mil 
pessoas, isso vira manchete no jornal "Nacional", e o País inteiro pára para 
ver. Então, há pressões de todas as linhas para que essas pessoas sejam 
protegidas. Vêm as férias coletivas, os dissídios e a busca da negociação, 
para que ninguém saia prejudicado. A empresa e o trabalhador são 
defendidos, e o Estado? 

Sr. Presidente, quando falamos de crédito e de dinheiro em favor do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Rural, referimo-nos ao desenvolvimento 
sustentável para o campo, que é a luta iniciada pela FETAEMG. Recebi carta 
pedindo que possamos incluir no orçamento do Estado recursos para que a 
FET AEMG possa viabilizar um grande projeto de desenvolvimento rural 
sustentável. Esse conceito de sustentabilidade, Sr. Presidente, veio de 
reunião ocorrida em 1995, em ( .... ). Os preceitos da questão do 
desenvolvimento sustentável vêm segundo hierarquia do conceito, porque, no 
início da economia, ouvia-se falar em crescimento, que é apenas o aumento 
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do volume do PIB. O Deputado Delfim Netto dizia que tínhamos de deixar 
o bolo crescer para dividi-lo. Ou seja, dizia que tínhamos de dar mais dinheiro 
para o País e que podíamos concentrar esse dinheiro nas mãos de apenas 
1%, porque não distribuiríamos as riquezas agora. Dizia que não 
buscaríamos justiça para a sociedade, que apenas deveríamos adquirir 
riquezas e produzir. Então, teríamos a evolução para o desenvolvimento 
econômico. Falava que a leitura do desenvolvimento econômico é o 
crescimento com conquistas sociais. Mas referia-se às conquistas sociais na 
lógica do capitalismo, porque, até hoje, ainda vemos o índice de 
desenvolvimento humano pela ótica do consumo. Observem quem consome 
mais energia, quem tem duas geladeiras, três televisões e dois carros. Essa 
é a ótica do desenvolvimento econômico defendida até então. O 
desenvolvimento representa apenas o poder de consumo do ser humano. 
Então, o mundo muda porque o homem começa a destruir a natureza. Em 
determinados lugares, como Ushuaia e Austrália, as pessoas estão 
começando a desenvolver o câncer de pele, devido à irresponsabilidade do 
homem que não respeita o planeta e as questões ambientais. Nesse ponto, o 
foco começa a mudar. A palavra de ordem para o mundo é o 
desenvolvimento sustentável, que significa a possibilidade de ter economias 
fortes, respeitando o ser humano, que tem de ter condição mínima de vida, 
mas que possa construir a sociedade sem comprometê-la para as gerações 
futuras, ou seja, respeitando o meio ambiente. 

Ao discutir a questão dos designados do Estado, Sr. Presidente, não estou 
saindo do contexto do projeto, porque estou tratando do desenvolvimento 
sustentável, que não pode ter apenas um ou duas pessoas, ou apenas um 
projeto como produto. O contexto precisa ser analisado como um todo, em 
um bloco. 

Mas se insiste em que conclua neste momento, para dar continuidade aos 
trabalhos da Casa, não há problema, mas voltarei, ainda nesta tarde, 
insistindo, pedindo que nos ajude na construção e efetivação da justiça. Sei 
que V. Exa., na condução do Poder Legislativo, tem maturidade e coragem 
suficiente para isso e colocará em votação a Proposta de Emenda à 
Constituição no 63 no dia 21/11/2001. 

Continuaremos nessa luta, esperando que possamos fazer parte da história 
de Minas Gerais, deixando uma sociedade mais justa e humana para nossos 
filhos, que estarão vivendo amanhã. E que possam ser maiores do que nós e 
deixem o planeta melhor ainda para os filhos dos nossos filhos, para que, 
assim, a raça humana possa ter condição de se perpetuar e viver em 
harmonia com o nosso planeta Terra, porque não nos pertence, mas a toda a 
humanidade. 

• - Sem revisão da oradora. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

destacar duas emendas que fizemos ao projeto do Governador, que 
determina os recursos, no valor de R$16.000.000,00, a serem alocados no 
FUNDERUR. A destinação que estamos propondo tem a mesma finalidade 
de estimular os processos de desenvolvimento agrário e agrícola, portanto, 
não vejo incompatibilidade fundamentada nas razões estabelecidas pelo 
relator para invalidar a proposição. 

Encaminho favoravelmente a essas duas emendas colocadas no relatório 
para rejeição, e mais que qualquer argumento novo vou apresentá-las aos 
Deputados. A Emenda no 4 diz: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor do 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, até o limite de 
R$7.000.000,00, e de R$7.000.000,00 em favor do Fundo Rotativo de 
Fomento à Agricultura Familiar e de Valorização de Assentamentos Agrários". 

Esse é um dos setores mais carentes tratados pelo Estado. Para se ter 
idéia, na proposta orçamentária do ano passado que vigora neste ano, o 
Governo propõs o valor de R$1.000 para um dos setores mais importantes e 
cruciais, colocando-o como prioridade nas suas ações governamentais, para 
promoção social, para valorização do trabalho e geração de emprego e 
renda. 

Os recursos alocados no Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar 
e de Valorização de Assentamentos Agrários significarão mais emprego, 
mais renda, com melhor distribuição. O FUNDERUR, por outro lado, é 
administrado tendo em vista grandes projetos industriais. Dessa forma, os 
pequenos agricultores familiares ficam à margem do financiamento do 
Estado. Se todos os recursos propostos pelo Governo forem encaminhados 
ao FUNDERUR, nossa avaliação é a de que esses recursos serão 
destinados, prioritariamente, aos grandes projetos agrários e agrícolas. 
Então, é importante dividirmos metade para o FUNDERUR e a outra metade 
para o chamado Fomentar Terra, fundo para desenvolvimento da pequena 
empresa, o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de 
Valorização dos Processos de Assentamentos Agrários. 

A emenda seguinte vai na mesma direção. É a Emenda no 5, que propõe 
que o superávit financeiro do FUNDERUR, relativo ao exercício de 2000, 
R$14.000.000,00, deverá ser aplicado no próprio FUNDERUR e no Fundo 
Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Valorização de 
Assentamentos Agrários, chamado Fomentar Terra, em partes iguais, ou 
seja, R$7.000.000,00 para cada um. No ano passado, a proposição do 
Governo foi de apenas R$1.000,00 para esse fundo, valor insignificante para 
estimular qualquer projeto, mesmo de pequenos produtores, da produção 
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familiar. Queremos insistir com esse processo da distribuição de renda, da 
valorização da microempresa, dos pequenos produtores rurais, para garantir-
lhes condições de melhoria para suas atividades, para suas empresas, para a 
estrutura que desenvolvem no campo, enfim, para lhes garantir os resultados 
necessários para o desenvolvimento, para a renda, para o crescimento. 
Dessa forma, poderemos assegurar, definitivamente, os processos de 
assentamento no campo, tão necessários para promover os procedimentos 
de autonomia, de melhoria das condições de vida, da promoção da justiça no 
Estado. Portanto, queria encaminhar favoravelmente a essas duas emendas 
e solicitar à Mesa que as encaminhe separadamente para efeito de votação. 
Estou me referindo às Emendas n°S 4 e 5, das emendas em andamento. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Eduardo Brandão, em 
que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei no 1. 763/2001. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Prosseguimento da discussão do Projeto de Resolução no 1.802/2001, da 
Mesa da Assembléia, que estabelece procedimentos disciplinares relativos à 
ética e ao decoro parlamentar. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do projeto com as Emendas nos 1 a 7, que apresenta. Continua em discussão 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO W 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.802/2001 

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o- O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais é instituído na conformidade do texto anexo. 
Parágrafo único - As normas estabelecidas no Código de Ética e Decoro 

Parlamentar complementam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte 
integrante, sem prejuízo, no que couber, do disposto no Capítulo IV - Do 
Decoro Parlamentar, arts. 59 a 62. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Este Código estabelece os princípios éticos e as regras básicas de 
decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo 
de Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
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Parágrafo único - Regem-se também por este Código o procedimento 

disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das 
normas relativas ao decoro parlamentar. 

Art. 2° - As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela 
Constituição, pelas leis e pelo Regimento Interno aos Deputados, são 
institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e à defesa 
do Poder Legislativo. 

Capítulo li 
Dos Deveres Fundamentais 

Art. 3° - São deveres fundamentais do Deputado: 
I - promover a defesa do interesse público e da autonomia do Estado de 

Minas Gerais como unidade da Federação; 
11 - respeitar e cumprir a Constituição do Estado, as leis e as normas 

internas da Casa; 
111 - zelar pelo prestígio, pelo aprimoramento e pela valorização das 

instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder 
Legislativo; 

IV - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à 
vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade; 

V - apresentar-se à Assembléia durante as sessões legislativas ordinárias e 
extraordinárias e participar das sessões do Plenário e das reuniões de 
Comissão de que seja membro; 

VI - examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto 
pela ótica do interesse público; 

VIl - tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os 
servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no 
exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento; 

VIII - prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as 
informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização; 

IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa. 
Capítulo 111 

Dos Atos Incompatíveis com o Decoro Parlamentar 
Art. 4° - Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro 

parlamentar, puníveis com a perda do mandato, nos termos dos arts. 56 a 59 
da Constituição do Estado: 

I - abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do 
Poder Legislativo; 

11 - perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no 
exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas; 

111 - celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, 
condicionando-a a contraprestação financeira ou a prática de atos contrários 
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aos deveres éticos ou regimentais dos Deputados; 

IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos 
trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação; 

V - omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas 
condições, prestar informação falsa nas declarações que lhe forem 
legalmente exigíveis. 

Capítulo IV 
Dos Atos Atentatórios ao Decoro Parlamentar 

Art. so - Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes 
condutas, puníveis na forma deste Código: 

I - perturbar a ordem das sessões da Assembléia ou das reuniões de 
Comissão; 

li - praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências 
da Casa; 

111 - praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Assembléia, 
por atos ou palavras, contra outro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os 
respectivos Presidentes; 

IV - usar os poderes e as prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar 
servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência 
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento; 

V - revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Assembléia ou 
comissão hajam resolvido devam ficar secretos; 

VI - revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que 
tenha tido conhecimento na forma regimental; 

VIl - usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios fixados na 
Resolução no 5.200, de 27 de setembro de 2001; 

VIII - relatar matéria submetida à apreciação da Assembléia, de interesse 
específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o 
financiamento de sua campanha eleitoral; 

IX -fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões 
ou às reuniões de comissão. 

Parágrafo único - As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de 
apreciação mediante provas. 

Art. 6° - Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compete: 
I - zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido 

da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Assembléia 
Legislativa; 

11 - processar os acusados nos casos e termos previstos no art. 13; 
111 -instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários 

à sua instrução, nos casos e termos do art. 14; 
IV - responder às consultas da Mesa, de comissões e de Deputados sobre 
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matérias de sua competência; 

Art. 7° - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de sete 
membros titulares e igual número de suplentes com mandato de dois anos. 

§ 1°- Na representação numérica dos partidos e blocos parlamentares será 
atendido o princípio da proporcionalidade partidária. 

§ 2° - O partido a que pertencer o Corregedor designará, como titular, um 
Deputado a menos que o número a que tenha direito com a aplicação do 
princípio da proporcionalidade partidária. 

§ 3° - Não poderá ser membro do Conselho o Deputado: 
I - submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou 

incompatível com o decoro parlamentar; 
li - que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão 

de prerrogativas regimentais ou de suspensão temporária do exercício do 
mandato, e da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da 
Casa. 

§ 4° - O recebimento de representação contra membro do Conselho por 
infringência dos preceitos estabelecidos por este Código, com prova 
inequívoca da verossimilhança da acusação, constitui causa para seu 
imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício por seu Presidente, 
devendo perdurar até decisão final sobre o caso. 

Art. ao - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovará regulamento 
específico para disciplinar o funcionamento e a organização de seus 
trabalhos. 

§ 1 o - Enquanto não aprovar o regulamento de que trata este artigo, o 
Conselho observará as disposições regimentais relativas ao funcionamento 
das comissões da Casa, inclusive no que diz respeito à eleição de seu 
Presidente e designação de relatores. 

§ 2° - Aprovado o regulamento previsto no "caput" deste artigo, observar-
se-ão, subsidiariamente, no que couber, as disposições regimentais 
aplicáveis às comissões. 

Art. go - O Corregedor da Assembléia participará das deliberações do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com direito a voz e voto, 
competindo-lhe promover as diligências de sua alçada necessárias aos 
esclarecimentos dos fatos investigados. 

Capítulo V 
Das Penalidades Aplicáveis e do Processo Disciplinar 

Art. 1 O - São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta 
atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar: 

I - censura, verbal ou escrita; 
li- suspensão de prerrogativas regimentais; 
111 - suspensão temporária do exercício do mandato; 
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IV - perda do mandato. 
Parágrafo único - Na aplicação das penalidades serão consideradas a 

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem 
para a Assembléia Legislativa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e 
os antecedentes do infrator. 

Art. 11 - A censura verbal será aplicada, pelo Presidente da Assembléia, 
em sessão, ou de Comissão, durante suas reuniões, ao Deputado que incidir 
nas condutas descritas nos incisos I e li do art. se. 

Parágrafo único - Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo 
poderá o Deputado recorrer ao Plenário. 

Art. 12 - A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do 
ofendido, nos casos de incidência na conduta do inciso 111 do art. se, ou, por 
solicitação do Presidente da Assembléia ou de Comissão, nos casos de 
reincidência nas condutas referidas no art. 11 . 

Art. 13 - A suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada pelo 
Plenário, por proposta do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao 
Deputado que incidir nas vedações dos incisos VI a VIII do art. se, observado 
o seguinte: 

I - qualquer cidadão é parte legítima para representar junto à Mesa da 
Assembléia, especificando os fatos e as respectivas provas; 

11 - recebida representação nos termos do inciso I, verificadas a existência 
dos fatos e respectivas provas, a Mesa a encaminhará ao Conselho, cujo 
Presidente instaurará o processo, designando relator; 

111 - instaurado o processo, o Conselho promoverá a apuração sumária dos 
fatos, assegurando ao representado ampla defesa e providenciando as 
diligências que entender necessárias, no prazo de trinta dias; 

IV - o Conselho emitirá, ao final da apuração, parecer concluindo pela 
improcedência ou procedência da representação e determinará seu 
arquivamento ou proporá a aplicação da penalidade de que trata este artigo; 
neste caso, o parecer será encaminhado à Mesa para as providências 
referidas na parte final do inciso IX do§ 4e do art. 14; 

V- são passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas: 
a) usar a palavra, em sessão, no horário destinado ao Pequeno ou Grande 

Expediente; 
b) encaminhar discurso para publicação no "Diário do Legislativo"; 
c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de membro da Mesa 

ou de Presidente ou Vice-Presidente de comissão; 
d) ser designado relator de proposição em comissão; 
VI - a penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas 

referidas no inciso V, ou apenas sobre algumas, a juízo do Conselho, que 
deverá fixar seu alcance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do 
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acusado, os motivos e as conseqüências da infração cometida; 

VIl - em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se por mais de 
seis meses. 

Art. 14 - A aplicação das penalidades de suspensão temporária do 
exercício do mandato, de no máximo trinta dias, e de perda do mandato são 
de competência do Plenário da Assembléia, que deliberará em escrutínio 
secreto e por maioria absoluta de seus membros, por provocação da Mesa 
ou de partido político representado na Casa, após processo disciplinar 
instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste 
artigo. 

§ 1°- Será punível com a suspensão temporária do exercício do mandato o 
Deputado que incidir nas condutas descritas nos incisos IV, V e IX do art. 5° e 
com a perda do mandato o Deputado que incidir nas condutas descritas no 
art. 4°. 

§ 2° - Poderá ser apresentada à Mesa representação popular contra 
Deputado por procedimento punível na forma deste artigo. 

§ 3° - A Mesa não poderá deixar de conhecer representação apresentada 
nos termos do § 2°, devendo sobre ela emitir parecer fundamentado, 
determinando seu arquivamento ou o envio ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar para a instauração do competente processo disciplinar, 
conforme o caso. 

§ 4 o - Recebida representação nos termos deste artigo, o Conselho 
observará o seguinte procedimento: 

I - o Presidente, sempre que considerar necessário, designará três dos 
membros do Conselho para compor subcomissão de inquérito destinada a 
promover as devidas apurações dos fatos e das responsabilidades; 

11 - constituída ou não a subcomissão referida no inciso anterior, será 
remetida cópia da representação ao Deputado acusado, que terá o prazo de 
cinco sessões ordinárias para apresentar sua defesa escrita e indicar provas; 

111 - esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o Presidente nomeará 
defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo; 

IV - apresentada a defesa, o relator da matéria ou, quando for o caso, a 
subcomissão de inquérito, procederá às diligências e à instrução, probatória 
que entender necessárias, proferindo, findas estas, parecer no prazo de cinco 
sessões ordinárias da Assembléia, concluindo pela procedência da 
representação ou por seu arquivamento, apresentando, na primeira hipótese, 
projeto de resolução destinado à declaração da suspensão ou da perda do 
mandato; 

V - o parecer do relator ou da subcomissão de inquérito, quando for o caso, 
será submetido à apreciação da Comissão, considerando-se aprovado se 
obtiver a maioria absoluta dos votos de seus membros; 
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VI - a re1e1çao do parecer originariamente apresentado obriga à 

designação de novo relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a 
discussão da matéria, se tenham manifestado contrariamente à posição do 
primeiro; 

VIl - a discussão e a votação de parecer nos termos deste artigo serão 
abertas; 

VIII - da decisão do Conselho que contrariar norma constitucional, 
regimental ou deste Código, poderá o acusado recorrer à Comissão de 
Constituição e Justiça, que se pronunciará exclusivamente sobre os vícios 
apontados; 

IX - concluída a tramitação no Conselho de Ética ou na Comissão de 
Constituição e Justiça, na hipótese de interposição de recurso nos termos do 
inciso VIII, o processo será encaminhado à Mesa e, uma vez lido no 
expediente, será publicado e distribuído em avulsos para inclusão na ordem 
do dia. 

Art. 15 - É facultado ao Deputado, em qualquer caso, constituir advogado 
para sua defesa, ou fazê-la pessoalmente, em todas as fases do processo, 
mesmo no Plenário da Assembléia. 

Parágrafo único - Quando a representação apresentada contra Deputado 
for considerada leviana ou ofensiva à sua imagem, bem como à imagem da 
Assembléia, os autos do processo respectivo serão encaminhados a 
Corregedoria da Assembléia, para que tome as providências que lhe 
competirem, nos termos do art. 92 do Regimento Interno. 

Art. 16 - Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar não poderão exceder o prazo de sessenta dias para sua 
deliberação pelo Plenário, nos casos das penalidades previstas nos incisos I, 
li e 111 do art. 1 o. 

§ 1 o - O prazo para deliberação do Plenário sobre os processos que 
concluírem pela perda do mandato, prevista no inciso IV do art. 10, não 
poderá exceder noventa dias. 

§ 2° - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a Mesa terá o 
prazo de dois dias, improrrogável, para incluir o processo na pauta da Ordem 
do Dia, sobrestando todas as demais matérias, exceto as previstas no art. 69 
da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Capítulo VI 
Das Declarações Obrigatórias 

Art. 17 - O Deputado apresentará à Mesa ou, no caso do inciso 111 deste 
artigo, quando couber, à Comissão, as seguintes declarações: 

I - ao assumir o mandato, para efeito de posse, e noventa dias antes das 
eleições, no último ano da legislatura, declaração de bens e rendas, incluindo 
todos os passivos de sua responsabilidade de valor igual ou superior à sua 
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remuneração mensal como Deputado; 

li - até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do prazo para entrega da 
declaração do imposto de renda das pessoas físicas, cópia da declaração 
feita à Receita Federal; 

111 - durante o exercício do mandato, em comissão ou em Plenário, ao 
iniciar-se a apreciação de matéria que envolva direta e especificamente seus 
interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar. 

§ 1 o - As declarações referidas nos incisos I e 11 deste artigo serão 
autuadas em processos devidamente formalizados e numerados 
seqüencialmente, fornecendo-se ao declarante comprovante da entrega, 
mediante recibo em segunda via ou cópia da mesma declaração, com 
indicação do local, da data e da hora da apresentação. 

§ 2° - Uma cópia das declarações de que trata o parágrafo anterior será 
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos previstos em lei. 

§ 3° - Os dados referidos nos parágrafos anteriores terão, nos termos 
previstos em lei, o respectivo sigilo resguardado; pode no entanto, a 
responsabilidade por ele ser transferida para o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, quando este os solicitar, mediante aprovação do respectivo 
requerimento pela sua maioria absoluta, em votação nominal. 

§ 4° - Os servidores que, em razão de ofício, tiverem acesso às 
declarações referidas neste artigo ficam obrigados a resguardar e preservar o 
sigilo das informações nelas contidas, nos termos da legislação pertinente. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 18 - Aprovado este Código, a Mesa organizará a distribuição das vagas 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar entre os partidos e blocos 
parlamentares com assento na Casa e convocará as Lideranças a indicar os 
Deputados das respectivas bancadas para integrar o Conselho, nos termos 
do art. 7°. 

Parágrafo único - Os mandatos dos membros indicados na forma deste 
artigo estender-se-ão, excepcionalmente, até o início da sessão legislativa 
seguinte. 

Art. 19 - Os projetos de resolução destinados a alterar o presente Código 
obedecerão às normas de tramitação do art. 195 do Regimento Interno. 

Justificação: O Projeto de Resolução no 1.802/2001, oriundo de iniciativa da 
Mesa da Assembléia, foi em boa hora elaborado para reformular o modelo 
em vigor, no tocante à atuação e à postura dos parlamentares, com o objetivo 
de resguardar tanto a figura do Deputado em tudo que lhe é legítimo, como 
do Poder como um todo. 

Entretanto, a exemplo do que ocorre em momentos de crise, a proposta se 
ressente de excessiva especificidade, levando o observador menos atento a 
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concluir que se trata de um instrumento de correção; não é, porém, o 
caso: desvios não houve, mas impõe-se a necessidade de reformular para 
atender às cambiantes exigências da sociedade. Por essa razão, 
acreditamos que a elaboração de um Código de Ética definitivo, em que se 
fundam o respaldo jurídico e o atendimento à realidade sociopolítica, se faz 
necessária. Essa, a motivação do presente substitutivo ao Projeto de 
Resolução no 1.802/2001. 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.802/2001 
EMENDA No 8 

Acrescente-se ao art. 4° o seguinte parágrafo: 
"Art. 4° - .................................................. . 
§ .... - O partido a que pertencer o Corregedor designará, como titular, um 

Deputado a menos que o número a que tenha direito com a aplicação do 
princípio da proporcionalidade partidária.". 

Doutor Viana 
EMENDA No 9 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
Do Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar 
Art ..... - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deverá organizar e 

manter o Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato 
Parlamentar, mediante a criação de arquivo individual para cada Deputado, 
em que constem os dados referentes: 

I -ao desempenho das atividades parlamentares, e em especial sobre: 
a) cargos, funções ou missões que tenham exercido no Poder Executivo, 

na Mesa, em comissões ou em nome da Casa durante o mandato; 
b) número de presenças às sessões ordinárias, com percentual sobre o 

total; 
c) número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessões da 

Câmara; 
d) número de pareceres que tenha subscrito como relator; 
e) relação das comissões e subcomissões que tenha proposto ou das quais 

tenha participado; 
f) número de propostas de emendas à Constituição, projetos, emendas, 

indicações, requerimentos, recursos, pareceres e propostas de fiscalização e 
controle; 

g) número, destinação e objetivos de viagens oficiais ao exterior realizadas 
com recursos do poder público; 

h) licenças solicitadas e respectiva motivação; 
i) votos dados nas proposições submetidas à apreciação, pelo sistema 

nominal, na legislatura; 
i) outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão tenha sido 
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requerida pelo Deputado. 

11 - à experiência de processos em curso, ou ao recebimento de 
penalidades disciplinares, por infração aos preceitos deste código. 

Parágrafo único - Os dados de que trata este artigo serão armazenados 
por meio de sistema de processamento eletrônico, ficando à disposição dos 
cidadãos pela Internet ou por outras redes de comunicação similares, 
podendo, ainda, ser solicitados diretamente à Secretaria do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N" 10 
Acrescentem-se as seguintes alíneas ao inciso 111 do art. 2°: 
Art. 2°- .................................................................. . 
111 - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de 

encargos dele decorrentes, compreendidos: 
a) fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos 

legislativos para alterar o resultado de deliberação; 
b) omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas 

condições, prestar informação falsa nas declarações de que trata o art. 5°; 
c) usar os poderes e as prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar 

servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência 
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento; 

d) usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios fixados no 
"caput" do art. 37 da Constituição Federal; 

e) fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões 
ou reuniões de comissão. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N° 11 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3°: 
§ .... - o recebimento de representação contra membro do Conselho por 

infringência dos preceitos estabelecidos por este código, com prova 
inequívoca da verossimilhança da acusação, constitui causa para seu 
imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício por seu Presidente, 
devendo perdurar até decisão final sobre o caso. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N" 12 
Acrescente-se ao art. 3° o seguinte inciso, com suas alíneas: 
I - não poderá ser membro do Conselho o Deputado: 
a) submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou 
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incompatível com o decoro parlamentar; 

b) que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de suspensão 
de prerrogativas regimentais ou de suspensão temporária do exercício do 
mandato e da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da 
Casa. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDAW 13 
Substitua-se a redação do parágrafo único do art. 11 pela que se segue: 
"Art. 11 - ...................................... .. 
Parágrafo único - Na hipótese de censura verbal, poderá o Deputado 

recorrer à Comissão de Ética no prazo de 72 horas a contar da ocorrência de 
punição.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: É necessário prever-se um grau de recurso também para a 

pena de censura verbal, como forma de proteger o parlamentar de 
arbitrariedades ocorridas no exercício do mandato, especialmente naqueles 
momentos em que o debate se torna mais acalorado. 

EMENDA N° 14 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3°: 
"Art. 3°- ...................................................... . 
§ 4° - Os membros da Comissão não serão remunerados pelo exercício da 

função.". 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: A emenda busca explicitar que a indicação para vaga na 

Comissão não gerará despesas para o erário público, reafirmando-se, 
perante a sociedade, a disposição desta Casa de continuar enfrentando, com 
transparência e firmeza, a questão dos salários dos parlamentares. 

EMENDA No 15 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art ..... - Será observado o prazo máximo previsto no inciso I do art. 15 

para que a Comissão de Ética delibere sobre as questões submetidas à sua 
apreciação.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: Sugerimos o mesmo prazo de 45 dias previsto para apuração 

de fato sujeito a perda de mandato ou impedimento temporário como limite 
para que a Comissão se paute pelos procedimentos relativos a fatos 
submetidos à sua deliberação. Assim, estabelecemos mecanismo para que 
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Acrescentem-se as seguintes alíneas ao art. 2°: 
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"Art. 2°- Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar: 
~····································································· 
f) utilizar infra-estrutura, recursos, funcionários ou serviços administrativos 

públicos, para benefício próprio ou outros fins privados, inclusive eleitorais; 
g) condicionar seus posicionamentos ou votos a contrapartidas pecuniárias 

ou de quaisquer espécies, concedidas pelos interessados direta ou 
indiretamente na decisão; 

h) influenciar decisões de qualquer dos Poderes para obter vantagens 
ilícitas ou imorais para si mesmo ou para pessoas de seu relacionamento 
pessoal ou político.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA No 17 
Acrescente-se o seguinte art. 3°, renumerando-se os demais, e acrescente-

se o seguinte inciso V ao art. go: 
"Art. 3°- São deveres fundamentais do Deputado: 
I - traduzir, em cada ato, a afirmação e a ampliação da liberdade entre os 

cidadãos, a defesa do Estado Democrático de Direito, das garantias 
individuais e dos direitos humanos, bem como lutar pela promoção do bem-
estar e pela eliminação das desigualdades sociais; 

11 - pautar-se pela observância dos protocolos éticos discriminados neste 
Código, como forma de valorização de uma atividade pública capaz de 
submeter os interesses às opiniões e os diferentes particularismos às idéias 
reguladoras do bem comum; 

111 - cumprir e fazer cumprir as leis, a Constituição da República, a 
Constituição do Estado de Minas Gerais e o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa; 

IV - prestar solidariedade política a todos os cidadãos, em especial aos 
perseguidos, aos injustiçados, aos excluídos e aos discriminados, onde quer 
que se encontrem; 

V - contribuir para a afirmação de uma cultura cujos valores não 
reproduzam, a qualquer título, quaisquer preconceitos entre os gêneros, 
especialmente com relação a raça, credo, orientação sexual, convicção 
filosófica ou ideológica; 

VI - expressar suas opiniões políticas de maneira a permitir que o debate 
público, no parlamento ou fora dele, supere progressivamente as 
unilateralidades dos diferentes pontos de vista e construa, em cada momento 
histórico, consensos fundados em procedimentos democráticos; 
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VIl - denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação da 

cidadania, do desperdício do dinheiro público, os privilégios injustificáveis e o 
corporativismo; 

VIII - abstrair seus próprios interesses eleitorais na tomada de posições 
individuais como representante legítimo dos cidadãos.". 

"Art. go - O impedimento temporário do exercício do mandato será imposto 
ao Deputado que: 

I - ........................................................ . 
V- praticar transgressão ao disposto no art. 3°.". 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: A par de prever penalidades e procedimentos, o Código de 

Ética e Decoro Parlamentar deve, necessariamente, ser um documento 
afirmativo e um compromisso público dos parlamentares no exercício de seus 
mandatos, tendo sempre como objetivo, independente de orientação política 
ou ideológica, a defesa da democracia, dos direitos humanos, da leis da 
atividade pública ética e eficiente, do respeito ao outro e da fiscalização de 
atos lesivos ao patrimônio público. 

EMENDA N" 18 
O § 1 o do art. 18 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 18 - ........................................................ . 
§ 1 o - Somente será recebida denúncia anônima se acompanhada de 

documento comprobatório ou evidências que justifiquem a instauração de 
procedimento investigatório, observado o §3° do art. 4°.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: É sabido que muitas denúncias anônimas revestem-se da 

intenção clara de apenas prejudicar o denunciado perante a opinião pública. 
São denúncias apócrifas e não fundamentadas. Entretanto, a Comissão de 
Ética não pode furtar-se a receber e apurar uma denúncia, caso seja ela 
acompanhada de documentos comprobatórios ou daquilo que, em Direito, 
chamamos de evidências. Assim, estaremos protegendo aqueles que, tendo 
conhecimento de práticas que atentem contra o decoro e a ética parlamentar, 
não conseguem reunir provas, até por não terem poder investigatório, e nem 
por isso devem ser ignorados. 

A decisão de não recebê-las será tomada por maioria absoluta da 
Comissão, que examinará a consistência da denúncia e deliberará sobre seu 
prosseguimento. Assim, a par de garantir um verdadeiro canal de 
comunicação com a sociedade, protege-se o cidadão, que, muitas vezes, 
sente-se intimidado diante de uma instituição do porte da Assembléia 
Legislativa. 
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EMENDA N" 19 

Suprima-se o§ 4° do art. 4° do Projeto de Resolução no 1.802/2001. 
Suprimam-se os arts. 91 e 92 da Resolução no 5.176, de 1997. 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao Projeto de Resolução n° 

1.802/2001: 
"Art. ... . - Ficam transferidas para a Comissão de Ética e Decoro 

Parlamentar as competências previstas no art. 92 da Resolução no 5.176, de 
1997.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: Entendemos que a figura do Corregedor da Assembléia é 

substituída, com vantagem, pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. 
Sua extinção também torna-se imperiosa pela possibilidade de ocorrência de 
conflito de competências. 

EMENDA N"20 
Dê-se ao § 1 o do art. 18 a seguinte redação: 
"Art. 18 - .......................................................... . 
§ 1 o - Não será recebida representação não fundamentada.". 
Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
Durval Ângelo 

EMENDA N"21 
Dê-se ao "caput" do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 

composta de 7 (sete) membros titulares e igual número de suplentes, todos 
eleitos para mandato de 2 (dois) anos, observado o princípio da 
proporcionalidade partidária e o rodízio entre partidos políticos ou blocos 
parlamentares não representados.". 

Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
Durval Ângelo 

EMENDAW22 
Suprima-se a figura do Deputado Corregedor, designado pela Mesa nos 

termos do art. 91 da Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 1997, 
alterada pela Resolução no 5.183, de 14 de julho de 1998, e pela Resolução 
no 5.197, de 30 de novembro de 2000. 

Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
Durval Ângelo 

EMENDAW23 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - A Mesa da Assembléia publicará, ao final de cada Legislatura, no 

"Diário do Legislativo", e tornará disponível em seu "site" na Internet boletim 
de desempenho da atividade de cada parlamentar, elaborado pela Comissão 
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I - número de presenças em sessões ordinárias e extraordinárias; 
li- participação em comissões; 
111- pedido de licença e justificativa; 
IV - emenda das proposições e autorias; 
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V - número e motivação das penalidades aplicadas decorrentes de 
procedimentos disciplinares.". 

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
João Leite- Miguel Martini. 

EMENDA N°24 
Acrescente-se ao art. 4 o o seguinte parágrafo: 
11Art. 4°- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................... ,,, 
§ .... - A Procuradoria-Geral da Assembléia designará um Procurador para 

participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar.". 

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001 . 
João Leite - Miguel Martini. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentado ao projeto substitutivo do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
que recebeu o no 1, e 17 emendas, sendo uma do Deputado Doutor Viana, 
que recebeu o no 8; 11 da Bancada do PT, que receberam os nos 9 a 19; 3 do 
Deputado Durval Ângelo, que receberam os nos 20 a 22; e 2 dos Deputados 
João Leite e Miguel Martini, que receberam os nos 23 e 24. Nos termos do§ 
2°, do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com 
o substitutiVO e com as emendas à Mesa da Assembléia, para parecer. 

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.683/2001, do Tribunal de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Continua em discussão o projeto. Não há outros oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.683/2001 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao Anexo I a seguinte redação: 

"Anexo I 
Código No Denomi Recruta Símb 

de nação menta o lo 
Carg 
os 

TJ- 03 Diretor limitado PJ-
DAS- de 71 
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07 Secreta 
ria de 
Câmar 
a 

TJ- 96 Assess amplo PJ-
DAS- o r 71 
09 Judiciár 

io 111 
T J- 03 Escrev limitado PJ-
DAS- ente 63 
12 Substit 

uto 
TJ-CH- 32 Assess amplo PJ-
Al-03 ar 23". 

Judiciár 
io I 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDA N"2 
O Anexo I do projeto passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Códig No Denomi Recruta Símb 
o de nação menta o lo 

C ar 
QOS 

TJ- 03 Diretor Limitado PJ-
DAS- de 71 
07 Secretar 

ia de 
Câmara 

TJ- 36 Assesso Amplo PJ-
DAS- r 71 
09 Judiciári 

olll 
TJ- 60 Assesso Limitado PJ-
DAS- r 71 
09 Judiciári 

o 111 
TJ- 03 Escreve Limitado PJ-
DAS- nte 63 
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12 Substitui 
o 

TJ-EX- 16 Auxiliar Limitado PJ-
02 Judiciári 23 

o 
TJ-Ex- 16 Assisten Limitado PJ-
03 te 23". 

Especial 
izado 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 
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Justificação: Dos 96 cargos de Assessor Judiciário 111 ora criados, 
propomos que 60 sejam de recrutamento limitado. Dessa forma, cada 
Desembargador disporá de 2 cargos de Assessor Judiciário 111 providos por 
Recrutamento Amplo (total 120 cargos), reservando-se 1/3, ou seja, 60 
cargos para serem providos por servidores de carreira do Tribunal. Assim, 
acreditamos estar valorizando os servidores do Tribunal de Justiça. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto duas emendas, uma do Deputado Antônio Andrade, 
que recebeu o no 1, e uma da Bancada do PT, que recebeu o no 2. Nos 
termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as emendas serão votadas 
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Como existem emendas ao projeto, o 

Regimento Interno faculta ao Presidente o seu encaminhamento a comissão. 
Quero saber qual será o procedimento da Presidência com relação às 
emendas. 

O Sr. Presidente- Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas serão votadas independentemente de parecer. Em votação, a 
Emenda no 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 2, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. Não há quórum para 

a votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6° do art. 249 
do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados, que, somados 

aos 8 em comissões, perfazem o total de 39 Deputados, número suficiente 
para votação. A Presidência vai renovar a votação da Emenda no 2, sem 
parecer. Em votação, a Emenda no 2, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 5 Deputados; responderam "não" 26 

Deputados, totalizando 31; com 8 Deputados em comissões, perfazem o total 
de 39 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeião da Emenda no 2. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.683/2001 na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.512/2001, do Deputado 
Chico Rafael, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes - e estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicável e dá outras providências. As Comissões de 
Justiça e de Turismo perderam prazo para emitir parecer. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação dos projeto com as Emendas 
nos 1 a 1 O, que apresenta. Em discussão, o projeto. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI W 1.512/2001 

Altera a Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei no 13.437, de 30 de 

dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11 - .................................................................... . 
I - Sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota 

constante do inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
prevista para a mercadoria ou serviço, ressalvado o disposto no § 2°; 
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Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período 40% (quarenta por cento) do valor despendido a 
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou aquisição 
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26.". 

Art. 2° - O art. 11 da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, fica 
acrescido do § 2°, passando seu parágrafo único a constituir o § 1°, com a 
seguinte redação: 

"§ 1 o - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo devedor, 
apurado na forma do inciso IV: 

I - os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 26, 
quando se tratar de empresa de pequeno porte; 

11 - 35% (trinta e cinco por cento) do valor apurado conforme o inciso 11 e o 
abatimento previsto no inciso I do art. 22, quando se tratar de microempresa. 

§ 2°- Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota aplicável sobre 
o valor das entradas prevista no inciso I, nas hipóteses e condições definidas 
em regulamento.". 

Art. 3° - Os artigos abaixo relacionados, da Lei no 13.437, de 30 de 
dezembro de 1999, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 

"Art. 1°- ...................................................................... . 
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder tratamento 

diferenciado à pessoa física que promova operações de circulação de 
mercadorias, visando reduzir ou eliminar suas obrigações tributárias. 

Art.2°- ...................................................................... .. 
11 I - pessoa física de que trata o parágrafo único do artigo anterior, aquela 

que promova operações tributadas relativas a circulação de mercadorias, que 
não esteja regularmente constituída como pessoa jurídica ou firma individual, 
não inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, com receita bruta anual 
tributada igual ou inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) e receita bruta 
mensal igual ou inferior a R$2.000,00 (dois mil reais). 

§ 5° - A pessoa física de que trata o parágrafo único do artigo anterior 
observará, relativamente às operações que realizar, o seguinte: 

I - o valor de cada operação de saída não poderá exceder o limite de 
R$1.000,00 (mil reais); 

11 - o valor total das aquisições anuais não poderá exceder o limite de 
R$12.000,00 (doze mil reais); 

111 - o valor total das aquisições mensais não poderá exceder o limite de 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

IV - recolherá mensalmente o ICMS apurado, mediante aplicação, sobre o 
valor das saídas tributadas, de percentual previsto em regulamento, que será 
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igual ou inferior a 1% (um por cento). 

Art. 7°- .................................................................................. . 
§ 3° - O enquadramento e desenquadramento da pessoa física de que trata 

o parágrafo único do art. 1 o será efetuado na forma definida em 
regulamento.'". 

Art. 4°- O Capítulo li da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, passa 
a ter a seguinte denominação: "Da Definição de Microempresa, de Empresa 
de Pequeno Porte e de Pessoa Física que promova a operaçoes de 
circulação de mercadorias.". 

Art. 5o - Os Anexos I e 11 da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Anexo I 
(a que se refere o inciso 111 do art. 11 da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 

1999) 
Faixa Receita Bruta Anual % 

em R$ 
1 De 98.000,01 a 4,0 

196.100,00 
2 De 196.100,01 a 5,5 

326.900,00 
3 De 326.900,01 a 6,0 

457.600,00 
4 De 457.600,01 a 7,0 

588.400,00 
5 De 588.400,01 a 7,5 

719.200,00 
6 De 719.200,01 a 8,0 

784.500,00 
7 De 784.500,01 a 8,5 

915.300,00 
8 De 915.300,01 a 9,0 

1.046.100,00 
9 De 1.046.100,01 a 9,5 

1.176.800,00 
10 De 1.176.800,01 a 10,0 

1.307.600,00 
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Empreqados 
1 8 
2 12 
3 16 
4 20 
5 22 
De 6 a 10 24 
De11a15 26 
De16a20 28 
Acima de 20 30" 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2002. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Antõnio Andrade 
Justificação: O presente substitutivo visa: 
1 - Autorizar o Poder Executivo a conceder tratamento tributário 

diferenciado à pessoa física que promova operações de circulação de 
mercadorias, visando permitir a regularização de atividades de reduzida 
expressão econõmica, aplicando-se tributação mínima e dispensando de 
obrigações acessórias. (Art. 1°, parágrafo único; art. 2°, 111 e§ 5° e art. 7°, § 
30.) 

2 - Conceder abatimento presumindo a ME de 35% sobre a parcela do 
imposto relativa à diferença de alíquota aplicável às aquisições 
interestaduais. 

O percentual de abatimento adotado corresponde ao índice médio de 
abatimentos apropriados pelas EPP no período de abril de 2000 a março de 
2001, acrescido da previsão de crescimento desses abatimentos decorrentes 
das alterações contidas neste projeto de lei. (Art. 11, § 1°, 2.) 

3 - Autorizar o Poder Executivo a reduzir a ai íquota incidente sobre as 
entradas, na apuração do imposto relativo à diferença entre alíquotas interna 
e interestadual. 

Essa alteração visa permitir a adoção de tratamento diferenciado aos 
setores da indústria e aos produtos amparados com redução de ai íquota nas 
operações internas. (Art. 11, § 2°.) 

4 - Aumentar de 35% para 40% o percentual máximo de abatimentos 
relativos às aquisições de máquinas e equipamentos, visando dar maior 
estímulo ao investimento. (Art. 25, "capuf'.) 

5 - Reduzir os percentuais incidentes sobre o valor agregado das EPP 
(diferença a maior, saídas e entradas). 
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Essa alteração atende aos pressupostos que nortearam a adoção do 

regime, especialmente quanto à redução da carga tributária, de forma mais 
que proporcional, das empresas de pequeno porte e a uma incidência 
significativamente menor sobre o valor do agregado, visando compensar a 
equalização da tributação incidente sobre as aquisições internas e 
interestaduais. (Anexo I) 

6 - Reescalonar os percentuais de abatimentos por número de 
empregados, gerando maior progressividade e estímulo ao emprego. 

A grande maioria das EPP absorve um número reduzido de empregados, 
não produzindo efeitos significativos os percentuais de abatimentos em vigor. 

A adoção de uma escala que concentre maiores abatimentos para 
contribuintes com menor número de empregados tende a promover estímulo 
mais significativo à geração de empregos. (Anexo 11) 

Essas medidas gerarão redução adicional da carga tributária das ME e 
EPP, visando promover maior competitividade e crescimento do setor 
econõmico. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI W 1.512/2001 
EMENDA No 11 

Os dispositivos abaixo enumerados, passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 

constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que 
promova operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e que aufira 
receita bruta anual igual ou inferior a R$297.030,00 (duzentos e noventa e 
sete reais e trinta centavos), conforme as faixas definidas no Quadro I do 
Anexo I desta lei; 

11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
regularmente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS que promova operações de circulação de mercadorias ou prestação 
de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e 
que aufira receita bruta anual superior a R$297.030,00 (duzentos e noventa e 
sete reais e trinta centavos) e igual ou inferior a R$2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), conforme o Quadro li do Anexo I desta lei. 

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$297.030,00 (duzentos e noventa e sete 
reais e trinta centavos) e igual ou inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de 
pequeno porte, de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 30- ................................................ . 
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I - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior 

a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), será reclassificada, a partir do mês 
subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação. 

Art. 3°- ............................................ . 
I - as cooperativas e associações de produtores artesanais e de 

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, 
assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, 
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a 
R$73.040,00 (setenta e três mil e quarenta reais); 

11 - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar que 
realizem operações em nome dos associados que, individualmente, 
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$73.040,00 (setenta e três 
mil e quarenta reais). 

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25 não 
poderão ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor apurado na forma da 
letra do inciso li do art. 12 e do art. 13. 

Art. 29 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, 
mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços de Mercado -
IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de outro 
índice nacional de preços. 

Faixa 
F-1 
F-2 

F-3 

F-4 

F-5 

Anexo I 
(a que se refere o art. 2° da Lei no , de de de ) 

Quadro I 
Microempresa 

Receita Bruta 
Até R$73.040,00 
De R$73.040,01 até 
R$11 0.630,00 
De R$11 0.630,01 até 
R$170.427,00 
De R$170.427,01 até 
R$21 9.121 ,00 
De R$219.121 ,01 até 
R$297.030,00 

Quadro li 
=--,------.oo--c---co---=E'-'m"p"-r"'es,a,__,d:-:...;e Pequeno Porte 
I Faixa I Receita Bruta I 

.___ ______ o ______ __~ 



F-1 

F-2 

F-3 

F-4 

F-5 

F-6 

F-7 

F-8 

F-9 

F-1 O 

F-11 

F-12 

De R$297.030,01 até 
R$365.201 ,00 
De R$365.201 ,01 até 
R$511.282,00 
De R$511.282,01 até 
R$657.363,00 
De R$657.363,01 até 
R$803.443,00 
De R$803.443,01 até 
R$876.484,00 
De R$876.484,01 até 
R$1.022.564,00 
De R$1.022.564,01 até 
R$1.168.645,00 
De R$1.168.645,01 até 
R$1.314. 726,00 
De R$1.314.726,01 até 
R$1.460.806,00 
De R$1.460.806,01 até 
R$1.600.000,00 
De R$1.600.000,01 até 
R$1.800.000,00 
DeR$1.800.000,01 até 
R$2.000.000,00 

Anexo li 
(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei no , de de de ) 

Quadro 111 
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*- O Quadro 111 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 8.11.01. 
Quadro IV 

*- O Quadro IV foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 8.11.01. 
Anexo 111 

(a que se refere o art. 26 da Lei no , de de de ) 
Número de Descontos% 
Empregos 
1 10 
2 15 
3 20 
4 25 
5 30 
De 6 a 9 35 
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De10a15 40 
De16a21 45 
de 21 em diante 50 .. -Just1f1caçao: Esta emenda procura atualizar os valores apresentados no 
Projeto de Lei no 1.512/2001, que, originalmente, foram atualizados até 
31/12/2000. Assim, os valores anteriormente apresentados são uma mera 
atualização pela incidência de inflação estimada para o ano 2001, que foi de 
7%. Tal medida evita que no momento em que for convertido em lei o projeto 
em questão, os valores já se encontrem defasados. Além dessa alteração, 
propomos uma modificação nas faixas de enquadramento das empresas de 
pequeno porte. É que pudemos detectar que da qualidade de microempresa 
para empresa de pequeno porte, o empresário tinha que dar um salto 
relativamente grande, o que poderia significar uma morte prematura das 
empresas que passassem de microempresas para pequenas empresas. No 
nosso modelo, essa diferença cai para apenas 2%, o que, entendemos, 
estimulará as microempresas a crescerem sem medo de serem atingidas por 
impostos abruptamente elevados. Também aumentamos as faixas de 
enquadramento, de nove para doze. Por fim, entendemos que seria 
necessário um incentivo maior para as empresas que desejassem aumentar 
o número de empregos. Assim, construímos no Anexo 111 uma faixa de 
desconto no imposto maior, indo agora de 1 O% a 50%. Por fim, para acolher 
as alterações propostas, procuramos aumentar o percentual de descontos 
sobre o imposto devido. Assim, antes somente poderá haver um desconto 
máximo sobre o imposto mensal de 50%, o que achamos pouco; razão pela 
qual estamos propondo um desconto máximo de 70%. Consideramos que 
tais iniciativas darão mais fôlego às microempresas e às pequenas empresas 
contribuintes para que estas cumpram seu efetivo papel social, o de dar 
emprego, combatendo assim a criminalidade e a exclusão social. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Olinto Godinho 

EMENDAW 12 
Acrescente-se ao art. 15 o seguinte§ 2°, passando o parágrafo único a ser 

§ 1 o: 
§ 2° - A pessoa jurídica ou a firma individual regularmente constituída a 

esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que se dedique à 
fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas (coberturas, caramelos, 
"marshmallow" e outros sabores), CAE: 26.9.1.001, cuja receita bruta anual 
seja igual ou inferior às determinações presentes no art. 2° desta lei, optante 
pelo Micro Geraes, estão excluídas das vedações definidas no inciso I deste 
artigo. 

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2001. 
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Chico Rafael 
Justificação: Analisando os dados das empresas industriais dedicadas à 

fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas (coberturas, caramelos 
"marshmallow" e outros sabores, CAE: 26.9.1.001, encontramos 1.062 
empresas, das quais somente 474 ativas. 

Considerando o perfil desses estabelecimentos ativos verificamos que 421 
organizações possuem o perfil de microempresas, e 20 empresas, o perfil de 
empresa de pequeno porte. 

Destacamos que, nos últimos anos, temos assistido a uma retração brutal 
do segmento o qual possui 11 O empresas bloqueadas, 262 baixadas e 216 
canceladas, totalizando 588 estabelecimentos, os quais foram exclufdos do 
mercado, inviabilizando trabalho e renda para esses empreendedores e suas 
respectivas famílias. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentados ao projeto um substitutivo do Deputado Antônio Andrade, 
que recebeu o n° 1, e duas emendas: uma do Deputado Olinto Godinho, que 
recebeu o n° 11, e outra do Deputado Chico Rafael, que recebeu o no 12. 
Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, foram encaminhados o 
projeto com o substitutivo e as emendas à Comissão de Fiscalização 
Financeira, para receberem parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.613/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a prevenção contra incêndios e pânico no Estado 
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta. A Comissão de Direitos 
Humanos opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nos 1 e 
2, da Comissão de Direitos Humanos, e 3, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. 

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

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, eu só gostaria de 
aproveitar essa fase de votação para ressaltar a importância do Projeto de 
Lei no 1.613/2001, do Governador do Estado, que vem trazer tranqüilidade 
maior ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, uma vez que é um 
instrumento legal capaz de dar ao Corpo de Bombeiros o poder de fiscalizar 
as edificações, para que realmente a lei contra as questões que envolvam o 
incêndio e o pânico no Estado sejam cumpridas. 

O Projeto de Lei no 1.613, em seu art. 1°, diz o seguinte: ''Toda edificação 
destinada a uso coletivo no território do Estado de Minas Gerais deve atender 
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o disposto nesta lei com vistas a prevenção contra incêndios e pânico. 
Parágrafo Único - Para os fins desta lei, considera-se edificação destinada ao 
uso coletivo todo edifício de fins comerciais, industriais ou serviços que se 
preste à ocupação por pessoa em caráter permanente ou temporário, bem 
como qualquer edifício de apartamentos. 

Art. 2°- Compete ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais analisar e 
aprovar sistema de prevenção contra incêndios e pânico em edificação; 
planejar, coordenar e executar as atividades de vistoria em edificação; aplicar 
sanções administrativas, sugerindo normas relativas à segurança de pessoas 
e bens contra incêndios ou outro tipo de acidente; fiscalizar o cumprimento 
desta lei, inclusive com penalidades proporcionais à gravidade da infração". 

Sr. Presidente, nosso encaminhamento é breve, mas não poderia deixar de 
ressaltar a importância desse projeto, uma vez que ele é o instrumento legal 
que o Corpo de Bombeiros Militar tanto esperava para aplicar a lei e cobrar 
das pessoas físicas ou jurídicas que estejam construindo edificações, no 
intuito de executar, primeiramente, a prevenção contra o incêndio e o pânico 
dentro do Estado. Hoje o Bombeiro contínua fazendo essa fiscalização, 
vistoriando, mas não dispõe de instrumento legal para aplicar multa, isso traz 
aos nossos soldados do fogo grande preocupação. Fiscaliza, mas não tem 
uma lei que lhe permita aplicar penalidade. 

O projeto vem preencher essa lacuna que o Corpo de Bombeiros tinha no 
exercício de suas atividades. Sendo assim, Sr. Presidente, solicitamos aos 
demais pares da Casa a aprovação da matéria, que é de extrema relevância 
não só para o Corpo de Bombeiros, mas também para toda a sociedade, na 
medida em que a aplicação dessa lei permitirá maior prevenção. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Só para fazer um registro. Esse projeto 

tramitou na Comissão de Direitos Humanos e tivemos preocupação de 
apresentar emendas no sentido de aperfeiçoá-lo. 

Desde 1999, o Corpo de Bombeiros tem um estatuto jurídico diferente, já 
que se separou da Pol ícía Militar. Nós nos empenhamos, através de várias 
leis, buscando uma forma de a corporação ter condições de atuar com plenos 
poderes. O projeto encaminhado pelo Governador permite isso. Com os 
aperfeiçoamentos feitos por esta Assembléia, o instrumento será muito mais 
eficaz. Pedimos a aprovação desse projeto, que visa à maior segurança nos 
estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais de Minas Gerais. 
Nada mais correto que seja o Corpo de Bombeiros o órgão fiscalizador, 
regulador dessa atividade, assumindo sua atividade de proteção à vida e, 
cada vez mais, uma atividade civil. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
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discussão. Em votação, o Substitutivo no 1 , salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 3, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portano, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei 
no 1.613/2001 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°S 1 a 3. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.095/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a utilização de programas abertos na 
administração pública estadual. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI N" 1.095/2000 

Dispõe sobre a utilização de programas de informática de código aberto na 
administração pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do 

Estado de Minas Gerais utilizarão programas de código aberto em seus 
sistemas de informática. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por : 
I - programa aberto aquele por que o usuário tem acesso irrestrito ao 

código fonte, podendo alterá-lo para que fique adequado às suas 
necessidades específicas e permitindo modificações e trabalhos derivados 
para distribuição a outros usuários; 

li - programa aberto não é obrigatoriamente gratuito, e as suas condições 
de aquisição, treinamento e suporte se farão por meio de processos próprios 
para cada caso e pelos princípios estabelecidos na legislação referente às 
licitações, observando-se sempre a premissa de igualdade de competição, 
sendo vedado qualquer privilégio nos objetos de licitação pública; 

111 - programa aberto é aquele cuja licença de propriedade industrial e 
intelectual não restringe, sob nenhum aspecto, a sua cessão, distribuição, 
utilização ou a alteração de suas características originais. 

Art. 2° - As alterações efetuadas serão disponibilizadas conforme os 
requisitos de licenciamento de cada programa e divulgadas para os seus 
usuários na administração pública estadual. 

Art. 3°. - Será permitida somente a contratação e utilização de programas 
cujas licenças se enquadrem nos termos desta lei, ou com restrições 
proprietárias, quando houver justificativa técnica comprobatória da 
inexistência ou ineficiência de programas abertos para a função a ser 
executada. 
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Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará o acesso de entidades de 

pesquisa e ensino ligadas à administração pública estadual às informações 
sobre as necessidades de aperfeiçoamento administrativo funcional dos 
órgãos e entidades públicas estaduais, visando a propiciar a criação e a 
oferta de soluções baseadas em software de código aberto, geradas por seus 
pesquisadores, professores ou alunos, permitindo a transferência integral da 
tecnologia utilizada aos técnicos do Estado. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará o processo de transição dos 
sistemas e programas de computador atualmente utilizados pela 
administração pública estadual para aqueles previstos nesta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2001. 
Rogério Correia- Miguel Martini. 
Justificação: O substitutivo ora apresentado procura desfazer alguns 

equívocos cometidos durante a tramitação do projeto de lei. Entre eles, o 
registro das fontes e dos demais requisitos exigidos pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial como caminho natural para a execução do texto 
original do projeto, os conceitos e princípios aceitos internacionalmente para 
"software" livre. 

As alterações sofridas pelo projeto, por meio do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, não abrange, de forma concreta, a 
questão básica, que é regulamentar a forma de aquisição e legalização de 
um sistema aberto pelo Governo do Estado. 

Assim, apresentamos este substitutivo, na expectativa de que o projeto 
atinja seus iniciais objetivos. 

- O Substitutivo no 1 vem apoiado pelos seguintes Líderes: 
Alencar da Silveira Júnior - Sebastião Costa - Dinis Pinheiro - Cristiano 

Canêdo - Ermano Batista - Luiz Fernando Faria. 
- A mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173, c/c o § 3° do art. 189 do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.095/2000 

Dispõe sobre incentivo e apoio à utilização de programas abertos. 
Inclua-se onde couber: 
"Art ..... - O Estado de Minas Gerais estabelecerá o Programa de Incentivo 

e Apoio à Utilização de Software Livre, com o objetivo de apoiar empresas, 
entidades e cidadãos no uso de programa abertos, livres de restrição 
proprietária quanto à sua cessão, alteração e distribuição. 

Art ..... - Será criado um grupo gestor do programa, que estabelecerá um 
Catálogo de Softwares Livres, disponível para a população por via da Internet 
e mediante cópias fornecidas pelos órgãos públicos. 
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Art ..... - Será constituído um grupo avançado de pesquisa tecnológica, 

com o objetivo de testar e avaliar os softwares livres, para somente depois 
disponibilizá-los para a população. 

Art ..... - O Poder Executivo regulamentará este programa no prazo de 60 
(sessenta) dias após a promulgação desta lei.". 

Sala das Reuniões,de setembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentado ao projeto um substitutivo, dos Deputados Rogério Correia e 
Miguel Martini, apoioado pela maioria dos Líderes da Casa, o qual recebeu o 
no 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, foi encaminhado o 
projeto com o substitutivo à Comissão de Administração Pública, para 
receber parecer. 

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa para a oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra, a 
Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, ocupamos esta tribuna, tendo em vista o 
que foi noticiado, através dos mais diversos meios de comunicação, sobre a 
questão da violência contra a mulher. Hoje, foi publicada notícia no "Estado 
de Minas", tendo sido os dados fornecidos pela Ora. Olívia Braga Melo, 
Delegada titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, em 
Belo Horizonte, pessoa que me substitui à frente dessa Delegacia, em que 
estive por 11 anos, tendo a honra e a alegria de implantá-la em Belo 
Horizonte. É lamentável constatarmos o fato de que, ontem, um advogado de 
29 anos de idade matou a estudante Soraia Damas Bertanni, de 20 anos, de 
forma brutal, com tiros, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

A violência contra a mulher diminuiu em torno de 50%, um número 
considerável, mas preocupa-nos, ainda, quando vemos mulheres sendo 
assassinadas porque não querem continuar um namoro. Nesse caso, o rapaz 
matou a jovem e ainda teve a insensatez de atirar em sua própria cabeça. 

Não tenho dúvida em dizer que as mulheres brasileiras têm duas histórias: 
uma, antes da criação da Delegacia de Mulheres, e outra, após a criação da 
Delegacia. Vimos que a sociedade brasileira assistiu perplexa, na década de 
70 e até meados da de 80, a assassinatos de mulheres. Tinha virado moda 
no País assassinar mulheres e ser absolvido sob a alegação de legítima 
defesa da honra. Esse foi um momento extremamente triste da vida da 
sociedade brasileira. Mas foi exatamente nesse momento da abertura 
democrática, nesse momento das "Diretas Já" que a sociedade se organizou 
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por intermédio das entidades representativas do sexo feminino e buscou 
do Governo uma posição séria, para que se garantisse a cidadania da mulher 
e, de uma forma muito especial, que se coibisse a violência contra elas. Foi 
aí que vimos as mulheres indo às ruas, à Praça da Liberdade, indo à praça 
do fórum e exigindo justiça para os assassinos de mulheres. Foi exatamente 
no dia 19/11/85 que tivemos a felicidade de criar a Delegacia de Mulheres em 
Belo Horizonte. E coube a mim implantar essa delegacia - e posso dizer que 
é uma referência, não somente para a Secretaria da Segurança Pública, mas 
para a sociedade belo-horizontina. Na realidade, podemos dizer que foi a 
vitória de uma idéia. Tivemos a alegria e a oportunidade de estar vendo ser 
criadas delegacias de mulheres por todo o Estado e pelo Brasil. Neste 
Governo, com muita satisfação, tivemos a oportunidade de estar participando 
da Delegacia de Mulheres de Araguari, Vespasiano, Coronel Fabriciano e 
Santa Luzia. Sobretudo, na Região Metropolitana, em Vespasiano e Santa 
Luzia, acompanhamos de perto a luta para que essas delegacias fossem 
implantadas, mas, numa grande parceria com os poderes municipais, vimos 
já implantadas essas delegacias. 

Estamos vendo, com muita satisfação, que temos conseguido diminuir, 
sobremaneira, a violência contra a mulher, em Minas Gerais e no Brasil. 
Hoje, já temos mais de 500 delegacias de norte a sul do País e, em Minas 
Gerais, nas cidades de médio e grande portes, temos implantadas as 
delegacias de mulheres. 

Quero ressaltar o brilhante trabalho da Chefe de Divisão de Polícia 
Especializada da Mulher e do Idoso, Ora. Noemi Barros Guimarães 
Bernardes, da Ora. Olivia Braga Melo, Delegada Titular da Delegacia de 
Mulheres, das Delegadas Adjuntas, das Escrivãs, dos Detetives, enfim, de 
todo o corpo de policiais daquela delegacia e de todos os funcionários e 
estagiários que lá estão, buscando realizar um grande serviço de apoio às 
famílias envolvidas na violência. Ressalto ainda o apoio das magníficas 
irmandades do Alcoólicos Anônimos e do ALANO, que sempre deram suporte 
ao nosso trabalho; das nossas estagiárias de psicologia, estudantes da 
FUMEC, da Newton de Paiva, da Católica e da Federal; do posto da 
Defensoria Pública, que desde 1986, atua dentro da delegacia de mulheres. 
Temos a certeza de que cada um desses profissionais estão ali e nas mais 
diversas delegacias da região metropolitana e do interior do Estado 
cumprindo seu papel, buscando - e conseguindo- reduzir a violência contra a 
mulher. 

Felizmente, no dia 19 de novembro, a Delegacia de Mulheres completará 
16 anos de existência. No ano passado, fizemos, nesta Casa, reunião 
especial em homenagem aos seus 15 anos e, agora, já estamos cientes de 
que a Divisão e a Delegacia estão apresentando para a sociedade um 
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belíssimo trabalho, feito, aliás, com as pessoas que lá estão, à disposição 
da justiça, nas suas duas celas. 

Nosso voto de louvor à Dra. Noemi Barros Guimarães Bernardes, à Dra. 
Olívia e ao Secretário da Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, 
um jovem e competente Delegado, que conhece todas as demandas no que 
se refere à violência contra a mulher e contra a família. Por vários anos, foi 
nosso vizinho, chefiando o Instituto de Identificação e assistindo a toda a 
nossa movimentação, acompanhando-a de perto. Hoje, como Secretário de 
Estado, tem dado todo o apoio para o bom desempenho do combate à 
violência contra a mulher e contra a família. 

Entretanto, neste momento, em que sabemos desse assassinato em 
Ribeirão das Neves, quero registrar que a seccional desta cidade tem um dos 
Delegados mais competentes dos quadros da Secretaria da Segurança 
Pública, o Dr. Messias Correia, que, certamente, não medirá esforços para 
indiciar, em inquérito policial, o autor desse assassinato, além de averiguar 
outros fatos divulgados ontem pela imprensa, dando-nos a impressão de que 
a violência, naquela cidade, tornou-se mais intensa. 

Confiamos no trabalho do Delegado Messias, porque o conhecemos há 
mais de 20 anos. Foi um grande Delegado junto ao DETRAN, à Seccional de 
Venda Nova, ao 15° Distrito, enfim, deixou a marca de sua competência, 
seriedade, sabedoria e inteligência por onde passou. Desta vez, não será 
diferente, apesar dos poucos recursos que hoje a Secretaria da Segurança 
Pública tem, dentro de seu contexto. O número de policiais, muitas vezes, é 
pequeno para a demanda, mas temos certeza de que o Dr. Messias estará 
empenhado na solução dos fatos noticiados pela imprensa. 

Queremos dizer, ainda, do quanto a sociedade precisa refletir sobre a 
questão da violência que se pratica contra a mulher. 

Temos de refletir sobre a questão da violência de gênero. Como um 
cidadão jovem, com curso superior, tem a coragem de assassinar uma 
estudante também jovem, de 20 anos de idade, apenas porque não quis ter 
com ele uma relação de namoro? Cabe a nós, mães de família, professores, 
parlamentares e cada uma das pessoas que compõem a sociedade, 
questionar a violência de gênero. Sabemos que passa pela questão da 
superioridade e pela questão cultural; que, ao longo da história, um homem 
entendeu que a mulher deveria ser submissa e estar disposta a atender aos 
seus desejos e interesses, até mesmo para um namoro ou um casamento, 
contra a sua vontade. Nas escolas, nas faculdades, nas associações 
comunitárias, nas igrejas e nesta Casa, temos de trabalhar a reflexão da 
questão de gênero, mostrando que estaremos, cada um, dia-a-dia, incutindo 
na cabeça dos nossos filhos, familiares e alunos que a sociedade precisa da 
igualdade e da fraternidade, sem opressores e sem oprimidos. 
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Trago os dados da Delegacia de Mulheres publicado hoje no jornal 

"Estado de Minas", demonstrando que, de 2000 a 2001, conseguimos 
diminuir a violência contra a mulher. "Lesão corporal: 2.099 casos registrados 
em 2000, 1 .413 em 2001. Ameaça: 2.192 em 2000, 1.625 em 2001. Estupros 
e tentativas: 205 em 2000, 94 em 2001. Vias de fato, agressão sem lesões: 
1.991 em 2002, 1.484 em 2001. Sedução: 20 em 2000, 11 em 2001. 
Atentado violento ao pudor: 98 em 2000, 47 em 2001. Corrupção de 
menores: 37 em 2000, 5 em 2001. Favorecimento à prostituição: 22 em 2000, 
22 em 2001. Importunação ofensiva ao pudor: 24 em 2000, 22 em 2001 ". 
Esses dados referem-se às ocorrências feitas até o dia 31 de outubro deste 
ano. Não temos dúvida de que a Delegacia, com toda a sua equipe de 
policiais, contando com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, do 
nosso Superintendente-Geral, Dr. Jaci de Abreu, do Chefe do Departamento 
de Investigações, a que a Delegacia é subordinada, e do Dr. Paulo Porto, 
está imbuída do desejo de diminuir essa violência. As vítimas que ficavam 
constrangidas e que tinham medo de procurar a Polícia estão buscando as 
delegacias, porque sabem que a resposta será extremamente positiva. Por 
meio do trabalho policial, temos conseguido conter a violência na família. 
Registro o nosso apreço e voto de louvor à Delegacia Especializada de 
Crimes contra a Mulher de Belo Horizonte, à Secretaria da Segurança 
Pública e ao Departamento de Investigações. Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos 

Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 O 
minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, srs. parlamentares, 
prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, a nossa presença 
na tribuna é para comunicar à Mesa e à Casa que, na condição de Líder do 
PSDB, fizemos protocolar hoje um requerimento, com base no Regimento da 
Casa, para que o Plenário delibere sobre a inclusão na pauta de votações da 
Proposta de Emenda à Constituição no 63, aquela que trata da situação dos 
professores designados do Estado. 

Na semana passada esta Casa discutiu essa proposta numa reunião 
bastante concorrida, com as galerias lotadas, cheias de professores 
designados de todos os pontos do Estado. Houve um debate acalorado. 
Sentimos que o Plenário, na sua esmagadora maioria, manifestou-se 
favorável à aprovação da proposta cuja autora é a Deputada Elbe Brandão. 

No expediente regimental, a Proposta de Emenda à Constituição no 63 
avançou, foi encerrada a discussão, e iniciou-se a votação. Infelizmente, não 
havia no Plenário o número suficiente de parlamentares para votação da 
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proposta, que exige o quórum de 48 parlamentares, enquanto havia 42. 
Diante dessa situação, não foi possível efetivar-se a votação. 

Surgiram na imprensa, de modo geral, diversas noticias de interpretações a 
favor e contra a proposta, agitando ainda mais o tema e tornando-o mais 
polêmico. Sentimos também que, a partir daquele dia, daquela tentativa de 
votação, tamanha a presença dos professores e o envolvimento do Plenário, 
o Governo se assustou e iniciou algumas pressões de bastidores para que a 
proposta não fosse votada por esta Casa, numa tentativa de empurrar o 
assunto, a fim de que a Assembléia, entrando em recesso, deixasse de 
deliberar sobre a proposta, e a sua votação ficasse para o próximo ano. 

Não concordamos com essa posição. Podemos até concordar com o direito 
que o Governo tem de discordar da proposta, mas utilizar esse expediente de 
tentar empurrar o assunto para o ano que vem é inadmissível. 
Compreendemos, de diversas formas, as pressões que a Presidência possa, 
eventualmente, estar sofrendo com relação a essa questão. São pressões as 
mais variadas, dos mais diversos setores, inclusive com algumas 
argumentações jurídicas, umas favoráveis, outras contrárias. Achamos por 
bem que essa questão não deve ser decidida apenas pela Mesa ou pela 
Presidência. Queremos que o Plenário assuma a questão. Se a maioria do 
Plenário é favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 
63, se a maioria do Plenário quer, efetivamente, resolver o problema de 120 
mil professores que correm o risco de perder o seu emprego, dada a situação 
colocada pelo Governo com o concurso, seria mais viável, mais sensato, 
ouvir o Plenário com relação à inclusão na ordem do dia dessa proposta. 

Esse é o teor do nosso requerimento. Votando esse requerimento, o 
Plenário estará deliberando a inclusão da proposta na pauta. A partir daí 
passa a ser decisão da Casa, e não apenas da Presidência ou da Mesa. 
Dessa forma, queremos dar um sentido mais "colegiado" a essa decisão, a 
fim de fortalecer o posicionamento político que a Casa está tomando com 
relação à proposta. 

Tivemos informações de que, com relação à Proposta de Emenda de 
Constituição no 39, votada também por esta Casa, estaria já o Ministério 
Público preparando ou apresentando algumas ações relativas a ela. É seu 
direito, é papel do Ministério Público, mas quem julga é o Poder Judiciário. A 
proposição do Ministério não significa que o julgamento final será favorável a 
ele. 

E já que há essa discussão no âmbito do Judiciário, que se aprove o 
quanto antes a Proposta de Emenda à Constituição no 63, para que também 
seja alvo de estudo do Judiciário; que essas questões sejam resolvidas de 
uma vez por todas, e não fiquemos aí com ações e posições esparsas no 
tempo, gerando mais insegurança e aflição nesses servidores. 

L--------0--------' 



238 
O nosso posicionamento, a nossa solicitação é para que o Plenário 

delibere, de maneira clara e transparente, de uma vez por todas, a inclusão, 
na ordem do dia, da Proposta de Emenda à Constituição no 63. Não podemos 
agir dessa forma, postergando uma solução, quando, em todo o Estado, 
cerca de 120 mil funcionários aguardam, ansiosos, o pronunciamento da 
Casa. A Casa precisa se posicionar, votar, dar um norte a essas pessoas, 
que estão esperançosas e querem ver a solução de suas questões. É preciso 
saber se a Assembléia vai dar essa possibilidade de ainda brigarem no 
âmbito do Judiciário. A Assembléia tem de se posicionar. O que não pode é 
fazer o jogo do Governo, ir jogando a coisa como fato consumado. Atitudes 
assim geram problemas como esse. No passado, não se resolveu a questão 
do professor designado. A coisa veio se acumulando no tempo. Por quê? 
Porque ninguém quis enfrentar o problema, que foi crescendo, e chegamos a 
esse ponto, ou seja, de 120 mil professores estarem vivendo situação de total 
insegurança e injustiça. Não estamos falando de ilegalidade, mas de injustiça 
mesmo. Estamos falando do impacto de 120 mil servidores demitidos, 
levando-se em conta que esses professores são responsáveis, em média, 
por três ou quatro pessoas em casa. Estamos falando de cerca de meio 
milhão de mineiros atingidos, direta ou indiretamente, pelo desemprego. O 
Governo não pode ficar insensível a isso, muito menos a Assembléia, que á a 
Casa do povo. Precisamos construir uma saída. A Proposta de Emenda à 
Constituição no 63 traz o tema, é a solução idealizada pela Deputada Elbe 
Brandão, mas é possível que surjam idéias novas nesse processo, que 
surjam emendas e sugestões que venham, de forma criativa, resolver esse 
problema, encerrar essa discussão. Impedir que surja possibilidade de 
solução não é o melhor caminho. Entendemos que, neste momento, é um 
assunto tão grave, tão urgente, tão premente, que não deve ser decidido 
apenas pela Presidência da Casa. Deve ser tratado de forma coletiva. Por 
isso, estamos dando oportunidade ao Plenário de se manifestar em relação à 
inclusão, na ordem do dia, da Proposta de Emenda à Constituição no 63, para 
que as pessoas interessadas possam participar do debate e para que os 
Deputados, por meio de emendas, de voto, de proposições e de articulações, 
encaminhem solução razoável para esse contingente de pessoas que estão 
aguardando posicionamento legal e político. 

Esse é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente. Estamos apresentando 
esse requerimento, solicitando aos Líderes da Casa que se atenham a essa 
matéria, para que a Assembléia, mais uma vez, como já se comportou no 
passado, possa servir de pólo, de fórum específico na solução de problemas 
graves que atormentam as famílias mineiras. A Assembléia é, realmente, o 
grande palco para essa discussão. Todas as vezes em que a sociedade 
mineira se sentiu atormentada, pelo menos nesta legislatura, foi a 
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Assembléia que levantou a bandeira da solução. O Governo sempre foi 
omisso, sempre lavou as mãos, não quis assumir a solução de nada, como 
aconteceu com esse problema, optando por negociar a questão do concurso, 
fazendo como avestruz, enfiando a cabeça num buraco, para não enxergar 
120 mil professores. 

Não estamos contra o concurso, mas não podemos encaminhar isso sem 
uma solução casada. É preciso vincular uma coisa à outra, porque estão 
intimamente ligadas, o concurso e esses professores designados. É preciso 
que caminhem juntos, o concurso para a legalidade que o Governo quer, e a 
solução necessária para essas pessoas, que poderão amanhã estar 
desempregadas por essa ação caolha e isolada do Governo, que não quis 
enxergar a realidade com a qual conviveu, com a qual foi conivente, porque, 
durante quase três anos, conviveu com essa situação, designando 
professores também. Não é possível, agora, o Governo dizer que não tem 
nada a ver com essa história, que isso é coisa do passado. Não, o Governo 
também é responsável. E esse Governo, além de ser responsável pela 
situação dos designados, está sendo responsável pela demissão de 120 mil 
professores do Estado. Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 7, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 195" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30/10/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado 
Antõnio Carlos Andrada; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei no 799/2000; apresentação da Subemenda no 1 à Emenda no 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a subemenda à 
Comissão de Turismo - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
805/2000; requerimento do Deputado Doutor Viana; discurso do Deputado 
Rogério Correia; rejeição do requerimento; verificação de votação; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação; 
prejudicialidade do requerimento; encerramento da discussão - Discussão, 
em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.706/2001; encerramento da discussão-
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 47/99; apresentação das 
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Emendas nos 1 a 5; encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 936/2000; encerramento da discussão - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei no 1.273/2000; requerimento do Deputado Antônio 
Andrade; prejudicialidade do requerimento; encerramento da discussão -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.566/2001; encerramento da 
discussão - Questões de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.683/2001; discurso do 
Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho- Ivo José- Olinto Godinho- Mau ri Torres- Wanderley 

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - 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 
Kangussu- Maria Olívia- Mauro Lobo- Pastor George- Paulo Piau- Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 9h15min, a lista de 

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

1' Parte 
Ata 

- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", 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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antõnio Carlos 
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Andrada, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de 
Resolução no 1.802/2001 seja apreciado em último lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 799/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo 
e do turismo sustentável no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Turismo opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 2, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de Turismo, 
com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, da Comissão 
de Turismo, com a Emenda no 1, da Comissão de Meio Ambiente. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 799/2000 

Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - O Poder Executivo, por meio das Secretarias de Estado do 

Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, regulamentará 
esta lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma 
subemenda à Emenda no 1, do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o no 
1, e que, nos termos do § 2° do art. 188, encaminha o projeto com a 
subemenda à Comissão de Turismo para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 805/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à criação e 
à implantação de consórcio intermunicipal para a prestação de serviços 
públicos de interesse comum e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1 , 
que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração Pública. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Doutor Viana, solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco dias. 
Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado 
Rogério Correia. 
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O Deputado Rogério Correia - Peço aos Deputados a rejeição do 

requerimento apresentado pelo Deputado Doutor Viana porque não me foi 
comunicada por ele a apresentação da proposição. Não sei dos motivos do 
adiamento. Na verdade, o projeto teve toda a tramitação aprovada nas 
comissões e está ainda no 1 o turno. Foi, finalmente, apresentado um 
substitutivo na Comissão de Fiscalização Financeira, tendo como relator o 
Deputado lvair Nogueira, o qual foi aprovado por unanimidade. Ele se 
encontra em 1 o turno, e assim o Deputado Doutor Viana poderia 
posteriormente, no 2° turno, apresentar modificações. Pediria, então, a 
rejeição desse requerimento, para que o projeto continuasse seu trãmite 
normal. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Rogério Correia- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita que os Srs. 

Deputados ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 14 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos termos do § 4° do 
art. 249 do Regimento interno, 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 30 Deputados. Não há 

quórum para a votação, mas o há para a discussão das matérias constantes 
na pauta. Fica, portanto, prejudicado o requerimento do Deputado Doutor 
Viana. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.706/2001, do Governador do 
Estado, que altera o Decreto-Lei no 942, de 11/10/43, que autoriza o Governo 
a doar à Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da 
Baleia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1 , que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 47/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do 
transporte, da comercialização e da distribuição de medicamentos no Estado 
e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 
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-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 47/99 

EMENDA No 1 
Dê-se ao inciso IV do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ................................................................ . 
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IV - integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas 
públicas e privadas do setor produtivo com objetivo de promover o 
desenvolvimento e o aprimoramento das tecnologias de produção 
farmacêutica e metodologias analíticas de controle da qualidade.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDAW2 
Dê-se ao inciso VI do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- .......................................................... . 
VI - apoiar, por meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de 

desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e 
farmoquímicos.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDA N°3 
Dê-se ao inciso IX do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- .......................................................... . 
IX - implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade 

e criar condições favoráveis para efetiva fiscalização e controle da matéria-
prima, da produção, do transporte, da distribuição, da comercialização e do 
uso de medicamentos.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDAW4 
Dê-se ao inciso XIII do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ............................................................. . 
XIII -criar linhas de pesquisas próprias ou em parceria com universidades, 

instituições ou empresas públicas e privadas do setor produtivo para o 
desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDA No 5 
Dê-se ao inciso XVI do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ............................................................. . 
XVI - promover e apoiar, por meio de cooperação técnica com os centros 

formadores existentes, a formação dos recursos humanos necessários à 
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Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Andrade 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 5 
emendas do Deputado Antônio Andrade, que receberam os nos 1 a 5, e que, 
nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, elas serão votadas 
independentemente de parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 936/2000, da CPI do IPSM, 
que autoriza o IPSM a alienar bens. 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. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.273/2000, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei no 12.462, de 7/4/97, que 
cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes - FUNPREN - e dá outras providências. A Comissão de 
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta, ao vencido em 1 o turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco 
dias. A Presidência declara prejudicado o requerimento, uma vez que não há 
quórum para sua votação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.566/2001, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que estabelece a política estadual de reciclagem de 
materiais. A Comissão de Meio Ambiente 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode constatar, 

persiste a falta de quórum para a discussão de projetos tão importantes. 
Solicito, portanto, o encerramento da reunião por falta de número regimental. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito que faça a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - 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 26 Deputados. Há quórum 

para a continuação dos trabalhos. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.683/2001, do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, que cria cargos na estrutura orgânica da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
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Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, 
o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se da 
discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.683/2001, que, na verdade, 
cria cargos na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
num total elevado: 3 cargos de Diretor de Secretaria de Câmara, 96 cargos 
de Assessor Judiciário 111, 3 cargos de Escrevente Substituto, além de 16 
cargos de Auxiliar Judiciário e 16 de Assistente Especializado. 

Esse projeto já foi polêmico no 1 o turno, quando nós, da Bancada do PT, 
apresentamos uma série de emendas para que, ao invés de se criarem 
cargos de recrutamento amplo no Tribunal de Justiça, fosse aberto concurso 
público e esses cargos fossem, portanto, de recrutamento restrito. 

Foi, em especial, a Emenda no 3, que colocava todos esses cargos como 
de recrutamento limitado, tanto os 96 cargos de Assessor Judiciário como de 
os de Escrevente, de Auxiliar Judiciário e de Assistente Especializado. 

A nossa justificativa é que a transformação de todos os cargos em 
recrutamento limitado vem atender aos princípios da legalidade, da 
moralidade e da impessoalidade dos atos administrativos. O provimento 
através do recrutamento limitado possibilitará, no nosso entender, o incentivo 
ao servidor do Tribunal de Justiça. Hoje, diversos Desembargadores já 
buscam no quadro efetivo - tanto do Tribunal como da justiça de primeira 
instância - os seus assessores. 

Infelizmente, essa emenda foi rejeitada em 1° turno. Também 
apresentamos a Emenda no 4, que dizia o seguinte: "Os cargos criados por 
esta lei não poderão ser exercidos por cônjuges, parentes em linha reta ou 
colateral, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau de qualquer membro de 
Poder ou servidor em comissão de cargo de direção da segunda instância". 

Na justificação, argumentamos que esse projeto de lei cria cargos que 
integrarão o Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça. Hoje há muitas 
críticas em relação ao nepotismo -favorecimento de parentes de políticos por 
meio de nomeação em cargos públicos ou distribuição de favores ou 
empregos, facilitando-lhes a ascensão social. A inclusão do dispositivo visa a 
impedir qualquer forma de nepotismo dentro dos quadros do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Infelizmente, essa emenda foi rejeitada em 1 o turno. 

Na Comissão de Administração Pública, no 2° turno, apresentamos outras 
emendas visando aperfeiçoar esse projeto, dando a ele caráter de 
contratação de cargos limitados. Não fomos felizes na Comissão de 
Administração Pública, que também não aceitou nossas emendas. Foram 
emendas pouco diferentes dessas, porque permitiam que uma parte fosse de 
recrutamento limitado, e outra, de recrutamento amplo. Mesmo assim, a 
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Hoje estamos fazendo novamente um questionamento desse projeto que 
tramita em 2° turno e está em fase de discussão. Escutei as justificativas do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que diz serem necessários esses cargos 
de recrutamento amplo e faz comparação disso com os cargos de 
recrutamento amplo que os parlamentares têm - Deputados e Vereadores -, 
tentando dizer que a situação é a mesma. 

Não é verdade. Se fizermos uma análise detalhada, vamos ver que na 
Assembléia Legislativa, e em toda casa parlamentar, são os assessores da 
Casa que fazem a análise técnica de projetos de lei - cargo de recrutamento 
limitado, por concurso público -, sobre sua legalidade e constitucionalidade. 
De recrutamento amplo são os cargos de confiança. 

No Tribunal de Justiça estão sendo discutidos os cargos extremamente 
técnicos, que precisam ser de recrutamento restrito, como são os desta 
Casa. Não se trata de cargo de confiança do Desembargador ou do Juiz. 
Trata-se de cargo técnico em que o profissional apreciará dados que 
ajudarão na sentença a ser dada pelo Juiz. Portanto, há uma diferença muito 
grande. Não há necessidade de que esses cargos sejam de recrutamento 
amplo. 

Então, Sr. Presidente, ainda estamos dispostos a tentar modificar esse 
projeto no 2° turno, mas só poderemos fazê-lo se houver a contribuição de 
outras bancadas, outros Lideres. Assim, poderíamos apresentar proposta de 
emenda ao Projeto de Lei no 1.683/2001 no 2° turno por meio de emenda de 
Liderança, já que não é possível a apresentação apenas por parte da 
Bancada do PT. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, observando que não há 

quórum para prosseguimento da discussão e muito menos da votação do 
projeto de lei, solicito a V. Exa. que encerre a reunião, para que possamos 
continuar este debate na parte da tarde de hoje. 

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

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

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 300" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
30/10/2001 

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 
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ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente 
Palavras do Sr. Maurício Borges Lemos - Palavras do Deputado João Pauto -
Palavras do Sr. Enitson de Oliveira Heiderick - Entrega de livro - Entrega de 
placa. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência convida 

a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Maurício Borges Lemos, Secretário 
Municipal da Coordenação Política e Social e representante do Prefeito 
Municipal, Dr. Célio de Castro; Enilson de Oliveira Heiderick, Secretário de 
Esportes de Belo Horizonte; Tei.-Cel. PM Fernando Muniz, Comandante do 
22° Batalhão da PMMG; a Exma. Sra. Maria das Graças Samarino, Diretora 
de Apoio à Família, ao Idoso e à Mulher e representante do Prefeito 
Municipal de Contagem, Dr. Ademir Lucas; e o Exmo. Sr. Deputado João 
Paulo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

realização de homenagem à Secretaria de Esportes de Belo Horizonte. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a 
execução do Hino Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência desta Casa quer manifestar, na abertura desta solenidade, 
seu pleno apoio à iniciativa do Deputado João Paulo de se prestar 
homenagem à Secretaria Municipal de Esportes pelo trabalho inovador que 
vem desenvolvendo nesta Capital, servindo de modelo e de referência para 
secretarias congêneres de Minas e do País. 

Naturalmente, o Deputado autor do requerimento destacará, nesta reunião, 
os programas e projetos da Secretaria que a credenciam como promotora de 
atividades do mais elevado sentido humano e social. Mas, antecipadamente, 
queremos ressaltar que a criação pela Secretaria de programas como os 
voltados para a criança e o adolescente, a terceira idade e os deficientes 
físicos e visuais está dando resposta às demandas mais urgentes de nossa 
comunidade. 

Numa sociedade injusta e desigual, sofrem mais ainda aqueles que o 
sistema produtivo ignora ou rejeita. Não por coincidência, os programas 
citados buscam atender a cidadania, precisamente nas faixas etárias que 
estão fora do circuito produtivo ou que enfrentam as restrições dos 
preconceitos ou da alienação do próprio sistema em que vivemos. 

Em meio a este mundo de conflitos e de ódios milenares, que explodem em 
violências de toda ordem, o grande e essencial valor a ser recuperado é o 
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valor da vida humana. 

As grandes mudanças haverão de encontrar seu curso por intermédio de 
ações pontuais, de exemplos que possam ser reproduzidos e aplicados em 
escala cada vez maior. 

É por tudo isso que estamos seguros de que os programas da Secretaria 
de Esportes de Belo Horizonte haverão de chamar a atenção, no seu devido 
tempo, de instituições e organismos que lidam com os mesmos problemas 
em âmbito nacional e internacional. 

Ao respeitar e promover a dignidade humana, a Secretaria de Esportes 
está, portanto, participando da resistência da história e construindo a história 
verdadeira, aquela que tem compromisso com a consciência dos homens, 
aquela que trabalha pela fraternidade que nos irmana. Esta história um dia 
vencerá! 

Palavras do Sr. Maurício Borges Lemos 
Cumprimento o 1 °-Vice-Presidente desta Casa e representante do 

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto 
Pinto Coelho; meu companheiro de Prefeitura, Secretário Municipal de 
Esportes Enilson de Oliveira Heiderick; o Deputado Estadual João Paulo, 
autor do requerimento; o Comandante do 22° Batalhão da PMMG, Ten.-Cel. 
PM Fernando Muniz; a lima. Sra. Maria das Graças Samarino, Diretora de 
Apoio à Família, ao Idoso e à Mulher e representante do Prefeito Municipal 
de Contagem, Dr. Ademir Lucas; as autoridades presentes, crianças, jovens, 
senhoras e senhores. A Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando, há 
algum tempo, com êxito, esses projetos voltados para a criança e o 
adolescente. Seu objetivo é agir em duas frentes. Uma delas é unificar as 
verbas, trabalhando esses programas juntamente com outros da área social, 
para que a criança e o adolescente sejam atendidos de forma integral. A 
outra frente é ampliar a população atendida por esses programas, 
expandindo seus benefícios para um maior número de crianças e 
adolescentes. A Prefeitura sente-se orgulhosa por esta homenagem e 
agradece a atenção da Assembléia Legislativa e, em especial, do Deputado 
João Paulo. Boa tarde a todos. 

Palavras do Deputado João Paulo 
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Secretário Maurício 

Borges Lemos; Exmo. Sr. Secretário Enilson Heiderick; ilustre Ten.-Cel. PM 
Fernando Muniz; Sra. Maria das Graças, colegas Deputados, autoridades 
civis e militares, atletas, ex-atletas, profissionais da imprensa, senhoras e 
senhores, tive a honra de propor a esta Casa que prestasse esta singela 
homenagem à Secretaria Municipal de Esportes em razão dos relevantes 
serviços prestados à sociedade belo-horizontina. São programas 
espetaculares, voltados para a inclusão de segmentos inteiros, 
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historicamente excluídos da nossa sociedade, que estão dando 
excepcionais frutos pelas mãos habilidosas do Secretário Maurício Borges e 
do Secretário Enilson Heiderick, que estão colocando a Secretaria Municipal 
de Esportes num patamar jamais imaginado. A Secretaria, é bom frisar, em 
respeito a ilustres figuras de grande dimensão que por lá passaram e 
trabalharam dentro de processo de grande diversidade, está conseguindo 
êxitos enormes. 

Gostaria de me dirigir neste momento ao ilustre Deputado João Leite, 
colega desta Casa, em outra época Vereador e Secretário, que se encontra 
no Plenário. O Deputado João Leite, quando à frente da Secretaria Municipal 
de Esportes, com orçamento restrito - e essa sempre foi a amargura da 
administração pública -, conseguiu fazer um trabalho excelente, criando 
programas que agora, sob o gerenciamento de Enilson Heiderick, estão 
sendo potencializados com maior apoio do Prefeito Célio de Castro, que teve 
a felicidade de convidar para o cargo uma pessoa dinâmica, competente e 
dedicada como Enilson Heiderick, que pegou esses programas e tem feito 
deles a grande vedete da administração da Prefeitura. Enilson Heiderick 
poderia ser chamado de revelação da administração, já que é um 
administrador que já vem prestando bons serviços a Belo Horizonte, mas é 
novato na administração, porque era Vereador até bem pouco tempo atrás e 
agora, convidado por S. Exa. o Prefeito para compor a administração 
municipal, tem feito um trabalho excepcional. E muito me honra ter tido a 
iniciativa de homenagear, por meio deste Poder Legislativo Estadual, essa 
figura, aplaudindo esse trabalho da maior dimensão, da maior visibilidade e 
que merece o nosso aplauso, elogio, apreço e estímulo. 

Historicamente, pode-se perceber que o esporte tem sido uma síntese da 
atuação dos poderes públicos. O esporte é tudo e está presente em todas as 
atividades. 

Na área da administração pública, tendemos a valorizar educação e saúde 
como um binômio do qual o Estado não pode se descuidar nem descurar, e o 
esporte é saúde. Para os sedentários, os médicos estão sempre 
recomendando a prática de esportes, de caminhada e de exercícios em 
academias. O esporte é educação para a vida e nos traz muitos benefícios. 
Se, em um primeiro momento, é educação física, em um segundo, 
proporciona a mente sã. E a Secretaria de Esportes tem cuidado dessa área 
com absoluto carinho e competência. 

O esporte é um instrumento de ascensão e mobilidade social. Quem de nós 
não conhece um atleta, da atualidade ou do passado, que se fez através do 
esporte? Não teria coragem de declinar os nomes, porque não terminaria 
hoje de listar as pessoas humildes, anteriormente excluídas, que, por meio do 
esporte, tiveram a chance de crescer e de se mostrar, aparecendo nas capas 
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dos principais jornais do Brasil e do mundo. 

Se Pelé não tivesse sido o maior atleta do século, apesar de suas 
incursões na área da música, não teria a dimensão internacional que hoje 
ostenta. Nós o conhecemos como atleta, graças à sua projeção no esporte. 

Existem outros nomes de projeção. Em Minas Gerais, quantos não são os 
garotos nascidos nas favelas que praticaram descalços, em sua infância e 
adolescência, futebol com bola de meia, por falta de recursos, e que 
acabaram projetando-se na carreira, de forma espetacular, ganhando espaço 
em todos os veículos de comunicação? 

Lembro aqui o Guga, que é notícia em todos os jornais escritos e 
televisionados do mundo, quando ganha uma partida de tênis, quando perde 
e, também, quando não joga. 

O esporte é autêntica panacéia e instrumento de mobilidade e ascensão 
social para as pessoas humildes. Felizmente, não temos podido perceber os 
garotos que, nascidos em berço de ouro, com todas as condições, vão treinar 
em times como Atlético, Cruzeiro, América, Botafogo, Vasco, Bahia, 
Fluminense, Corinthians e São Paulo, pois, apesar de nascidos em classes 
sociais mais abastadas, não têm o mesmo sucesso daqueles que estariam 
teoricamente excluídos, mas têm sido as grandes estrelas do futebol e de 
outros esportes no mundo inteiro. 

No ano passado, estive no campo do Barcelona, na Espanha. Fiquei de 
queixo caído ao perceber a estrutura voltada para projetar não apenas o 
Barcelona, mas também os seus jogadores. Havia uma estrutura voltada para 
o Rivaldo. No campo do Barcelona, que possui as dimensões aproximadas 
do Mineirão, na fachada, há um museu; no subsolo, um "shopping center'', 
onde há uma câmara de televisão acoplada a um terminal de computador, no 
qual qualquer pessoa pode tirar foto ao lado do Rivaldo, conversar e apertar 
a sua mão. Havia uma fila quilométrica de pessoas com a camisa 1 O do 
Rivaldo, para fazer essa fotografia, a fim de levá-la para os seus diversos 
países. Barcelona é a capital mundial do turismo e possui uma indústria 
fantástica voltada para reverenciar um valor brasileiro que, com certeza, seria 
um elemento condenado à exclusão, caso não ocorresse a sua ascensão 
espetacular no meio do esporte. O esporte tem prestado ao mundo esse 
serviço de unificação e de intercâmbio de culturas. Falávamos da educação e 
da saúde. E a cultura? O esporte tem sido um instrumento de viabilização do 
intercâmbio social no mundo. Nenhum outro instrumento poderia fazer o 
mesmo. 

Durante muito tempo, percebi, com tristeza, que os fabricantes de cigarros 
se aproveitavam do esporte para veicular essa praga, com toda a 
competência, no mundo inteiro. No Brasil, até o final do ano passado, 
podíamos assistir às mais bonitas propagandas de cigarros atreladas às 

L--------0---------l 



251 
atividades esportivas, querendo dizer que o cidadão fumante poderia ser 
esportista e que o esporte poderia estar ligado ao cigarro. Prometiam dar ao 
fumante tudo o que, na realidade, o cigarro retira, pois retira a sua 
capacidade pulmonar, tornando-o incompatível com a prática do esporte. Em 
boa hora, graças a um trabalho que realizamos, o Ministro comprou a nossa 
idéia e remeteu ao Plenário do Congresso Nacional uma lei proibindo a 
propaganda de cigarros neste País. Nunca mais as televisões, os jornais e as 
rádios veicularam propagandas de cigarros em nosso meio. Desejamos 
saúde e esporte para o nosso povo. 

Já cumprimentei a Prefeitura de Belo Horizonte e a Secretaria de Esportes. 
Cumprimento agora todos os presentes. Vocês que fazem parte do Programa 
Criança e Adolescente, em suas várias modalidades, do Programa Vida Ativa 
e do Programa Superar estão de parabéns. Deus abençoe a todos. Vamos 
em frente. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Enilson de Oliveira Heiderick 
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, 1 °-Vice-Presidente da 

Assembléia Legislativa e representante do Presidente da Assembléia 
Legislativa; Deputado João Paulo, amigo e autor do requerimento que deu 
origem a esta solenidade; Ten.-Cel. PM Fernando Muniz, Comandante do 22° 
BPM, onde temos um núcleo do Bom de Bola, Bom de Escola, muito bem 
administrado por ele; lima. Sra. Maria das Graças, Diretora de Apoio à 
Família, ao Idoso e à Mulher; Prol. Maurício Borges, autoridades presentes, 
crianças e jovens, senhoras e senhores, muito honrado me encontro neste 
momento ao ouvir as palavras proferidas pelo nobre Deputado João Paulo, 
digno representante do povo mineiro. 

Com enorme satisfação, me encontro neste momento como Secretário de 
Esportes do Município de Belo Horizonte. Quando assumi esta Secretaria, 
bastaram pouco mais de 1 00 dias para me convencer de que realmente a 
visão do Prefeito Célio de Castro estava correta ao incluir a Secretaria 
Municipal de Esportes no orçamento participativo da Capital, como sendo um 
dos oito vetores da sua política social. 

O trabalho em equipe, muito bem representado no esporte, nos permite ver 
que mais importante que contabilizar sucessos individuais é esforçar-se pelo 
sucesso coletivo. Com esse princípio, poderemos orquestrar um trabalho 
político realmente ético, democrático e voltado ao social. 

Gostaria de dizer que o trabalho com o esporte é um dos mais gratificantes 
que existem. O esporte é, talvez, um dos maiores esteios da política pública 
moderna, que trabalha com a prevenção de fatores sociais adversos, na área 
da saúde, da educação e da assistência social. 

Ainda neste final de semana, estivemos presentes, oferecendo ao 
município a 111 Volta Internacional da Pampulha, em parceria com a Rede 
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Globo de Televisão, um sucesso de prova esportiva, que, além de 
aglomerar nesta cidade atletas de vários países, numa festa de incomparável 
beleza e organização, representa incentivo ímpar para os atletas do 
município continuarem no seu treinamento diário, fator de efetiva contribuição 
para a melhoria do nível técnico desses atletas. 

Não poderia deixar de citar a maior competição de futebol amador do País, 
a Copa Centenário de Futebol Amador, que só nesta edição reuniu 5 mil 
atletas e um público de aproximadamente 100 mil espectadores nos campos 
de várzea de nosso município, tornando estes grandes cenários para um 
espetáculo que não pode parar. 

Quanto ao esporte escolar, iniciaremos em novembro os Jogos Estudantis 
Municipais, visando criar o espaço participativo de competições entre escolas 
de ensino fundamental de Belo Horizonte, incentivando o hábito e o gosto 
pela atividade física prazerosa e, sobretudo, o uso saudável do tempo livre 
das crianças e adolescentes das regiões mais carentes da nossa cidade. 

Hoje, representando aqui a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Belo 
Horizonte, estamos muito orgulhosos, ao recebermos, nesta reunião especial 
desta prestigiosa Casa, esta homenagem pela criação e implementação dos 
Programas Criança e Adolescente, Vida Ativa e Superar. 

A criança não é um simples organismo em mudança, um dado etário, um 
ser imperfeito, um vir-a-ser do adulto. É, sim, um ser completo e complexo, 
alguém profundamente enraizado em um tempo-espaço no qual interage, 
influenciando assim o meio onde vive e sendo influenciado por ele. Em suma: 
a criança produz história e cultura. 

É fundamental que os estudiosos conscientes empenhem-se em discutir e 
assegurar os direitos humanos da criança, os direitos de ser, pensar, sentir, 
querer, viver e sonhar. A criança que sonha é uma criadora de mundos, é 
uma inventora de ousadias e utopias. 

O direito de sonhar deveria figurar entre os 30 direitos humanos das 
Nações Unidas. É como água que dá de beber aos outros direitos, que, sem 
ele, morreriam de sede. 

O Programa Criança e Adolescente, da Secretaria Municipal de Esportes, 
oferece a mais de 1 O mil crianças e jovens de Belo Horizonte atividades 
esportivas norteadas pelos princípios de inclusão, participação, ludicidade e 
respeito. É composto por quatro projetos: 

Dente de Leite: consiste no desenvolvimento de escolinhas de futebol para 
crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, orientadas por ex-jogadores de 
futebol profissional e por assistentes da própria comunidade. 

Módulo de Esporte e Lazer - MEL: consiste no desenvolvimento de 
escolinhas esportivas, nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol, 
handebol, tênis, futebol "society" e natação, para crianças e adolescentes de 
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7 a 15 anos. 

Bom de Bola, Bom de Escola: são escolinhas de esportes implantadas nos 
equipamentos esportivos dos batalhões da PMMG na Capital, dirigidas a 
crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, moradoras das adjacências desses 
batalhões, visando à melhoria do rendimento escolar dos participantes, bem 
como à boa convivência entre policia e comunidade. 

Miguilim Esportes: oferece atividades pedagógicas de esportes e lazer para 
crianças e adolescentes com trajetória de rua, possibilitando novas formas de 
organização social através de experiências lúdicas e trabalho coletivo. 

Efetuando neste momento um salto, vamos para outro extremo de faixa 
etária: vamos falar do prazer de ter mais de 50 anos. Este é o lema do 
Programa Vida Ativa. A Organização Mundial da Saúde estima que, em dez 
anos, 25% da população mundial terá mais de 60 anos. Em face disso, o 
Programa Vida Ativa planeja, coordena, supervisiona, avalia e executa 
políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com mais de 50 anos. 
Cinco estratégias de ação são utilizadas: 

1 - atendimento direto através de núcleos regionalizados; 
2 - eventos comemorativos e promocionais; 
3 - cursos de capacitação; 
4- atendimento a instituições geriátricas de longa permanência; 
5- apoio a parcerias internas e externas ao serviço público. 
Com isso, o Vida Ativa busca conscientizar não só o público da terceira 

idade, mas também toda a população belo-horizontina sobre as capacidades 
e habilidades que o idoso pode e deve manter e, sobretudo, desenvolver, em 
prol da melhoria de sua qualidade de vida e da garantia do pleno exercício da 
cidadania. 

Reservei para o final algumas palavras sobre mais um programa, o 
Superar. 

Tudo acabou. É o primeiro pensamento que passa pela cabeça de uma 
pessoa que, por um acidente, fica paraplégica. A partir de então, sua vida 
nunca mais será a mesma, e sentimentos como impotência e superação, 
derrota e esperança, desânimo e motivação caminharão sempre juntos, lado 
a lado. Reaprender a viver, recuperar o orgulho próprio, o amor pela vida e o 
respeito das pessoas são questões que estarão presentes no seu dia-a-dia 
para o resto da vida. 

O esporte opera na vida dessas pessoas um verdadeiro milagre. Em 
pouco tempo, mas com muito trabalho, dedicação e psicologia, finalmente 
encontram um motivo para continuar lutando, reencontram uma razão para 
viver. O que era impossível é feito. 

Tenho de ressaltar a emoção que o Programa Superar me proporcionou no 
dia 25/8/2001, na Av. Afonso Pena, com a realização da Corrida Rústica 
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PPD, em que pude presenciar a verdadeira felicidade estampada nos 
rostos de quase 2 mil crianças e adolescentes portadores de deficiência física 
ou mental. 

É por tudo isso que agradeço ao Prefeito Célio de Castro a confiança em 
mim depositada para estar à frente da Secretaria de Esportes de Belo 
Horizonte, em que vivencio hoje o esporte em todas as suas manifestações, 
com uma equipe de trabalho altamente qualificada. Tenho a honra de 
apresentar parte dessa equipe: o coordenador do Programa Criança e 
Adolescente, Prol. Peter Gontijo; o coordenador do Projeto Dente de Leite, 
Prol. Luiz Henrique Porto Vilani; a coordenadora do Projeto MEL, Profa. 
Tarcila Bretas; a coordenadora do Projeto Bom de Bola, Bom de Escola, 
Profa. Virna Munhoz; a coordenadora do Projeto Miguilim, Profa. Paula de 
Paula; a coordenadora do Programa Vida Ativa, Profa. Ana Maria Saraiva; o 
coordenador do Programa Superar, Prof. Hélvio Feliciano Moreira; a Gerente 
de Programas Comunitários, Sra. Deyse Araújo; o supervisor dos núcleos do 
Programa Dente de Leite, o ex-atleta profissional Jair Bala; e todos os 
monitores e auxiliares de comunidade da Associação de Garantia do ex-
Atleta Profissional do Estado: Arnaldo Duarte, Jorge Neves, Cláudia 
Carvalho, Solange, Robert, Ataíde e Alexandre. 

Finalizo dizendo que é prazeroso estar à frente da Secretaria de Esportes, 
sentir o retorno da população quando se sente ouvida e atendida em seus 
anseios básicos. Esse é o lema da Prefeitura de Belo Horizonte, tão bem 
dirigida pelo Prefeito Célio de Castro. E é motivo de orgulho ter o nosso 
trabalho reconhecido pela Assembléia Legislativa. 

Agradeço, primeiramente, a Deus; ao nobre Deputado João Paulo, 
companheiro de Cãmara Municipal durante muitos anos; ao Prol. Maurício 
Borges, nosso Secretário e coordenador de oito Pastas da área social da 
Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos. 

Entrega de Livro 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a Sra. Cláudia Carvalho, Chefe de 

Gabinete do Secretário Municipal de Esportes, a proceder à entrega do livro 
"Os Melhores do Esporte nos Cem Anos de Belo Horizonte" a esta 
Presidência e ao autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, 
o atuante Deputado João Paulo. 

- Procede-se à entrega do livro. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao ilustre 
Secretário Municipal de Esportes de Belo Horizonte, Sr. Enilson de Oliveira 
Heiderick, uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
"Celebrar a vida com amor, respeito e qualidade. Amor à criança e ao 
adolescente, respeito àqueles que são jovens há mais tempo e qualidade de 
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vida a pessoas especiais. A homenagem do Poder Legislativo Estadual ao 
grande e meritório trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Esportes de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 30 de outubro de 2001. 
Deputado Antônio Júlio, Presidente". Solicito ao Deputado João Paulo que, 
em nome desta Presidência, faça a entrega da placa alusiva a esta 
homenagem. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Enilson de Oliveira Heiderick - Quero estender esta homenagem a 

todos os técnicos da Secretaria, a todos os coordenadores, a todos aqueles 
que estão na nossa equipe. Vocês fazem parte desta homenagem, com 
certeza. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e dos demais convidados. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.574/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lrani Barbosa, o projeto de lei em exame visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas de Rio Piracicaba, com sede nesse município. 

Conforme procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após ser publicada, foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser 

pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções, e estar em funcionamento há mais de dois anos. 
É o que prevê o art. 1° da Lei no 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; torna-se, pois, habilitada ao 
título declaratório proposto. 

Apresentamos emenda à proposição para acrescentarmos a sigla pela qual 
a entidade também é conhecida. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.574/2001 com a Emenda no 1, redigida 
a seguir. 

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

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba- ATAP-RP -, 
com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.829/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela pretende seja 
dada a denominação de Escola Estadual Alberico Ferreira Naves à Escola 
Estadual de São Sebastião da Estrela, no Município de Santo Antônio do 
Amparo. 

Publicado em 18/10/2001, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame dá a denominação de Alberico Ferreira Naves à 

Escola Estadual de São Sebastião da Estrela, situada no Município de Santo 
Antônio do Amparo. 

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, 
que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do 
Governador, sobre bens de domínio público. 

Além disso, a proposição está em consonância com o disposto na Lei no 
13.408, de 21/12/99, que estabelece normas para a denominação de 
estabelecimento, instituição e próprio público. 

Não existe, pois, impedimento legal à normal tramitação do projeto, que se 
encontra de acordo com a legislação pertinente. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 1 .829/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator- Sebastião Navarro 

Vieira- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.831/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei no 
1.831/2001 visa declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, com sede nesse município. 

Publicado em 18/10/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
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examinado preliminarmente, nos termos do disposto no 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, exigidos pela Lei no 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente 
preenchidas, não encontramos óbice à tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.831/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.834/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente 
Presbiteriana do Brasil em Piumhi - SBPP -, com sede no Município de 
Piumhi. 

Publicada em 19/10/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, a 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, os cargos de sua 
direção não são remunerados, e os diretores são pessoas reconhecidamente 
idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei no 
12.972, de 27n/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.834/2001 na forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Navarro 

Vieira- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.707/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja alterado o prazo a que se refere a Lei no 12.995, de 30/7/98, 
para que os municípios se manifestem sobre a doação ou reversão dos 
imóveis que menciona. 

Publicada em 30/8/2001, foi a matéria encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser 
estudada quanto aos aspectos pertinentes a cada uma delas. 

Cabe a esta Comissão, portanto, proceder ao exame preliminar da matéria 
quanto à natureza jurídica, constitucional e legal, conforme o disposto no art. 
102, 111, "a", do Diploma Regimental. 

Fundamentação 
Objetiva a proposição conceder novo prazo para que os municípios 

interessados em receber bens imóveis públicos onde se encontrem 
instaladas praças de esportes formalizem seu interesse pela doação perante 
o doador. 

Trata-se de matéria relevante, em vista dos benefícios que pode trazer para 
a sociedade no que diz respeito 8 cultura, ao lazer e à própria educação 
física, pois, com a transferência dos imóveis, o donatário implementará ações 
administrativas que poderão atender melhor às demandas. 

A matéria se insere no âmbito de competência do Estado, por força do 
disposto no § 1 o do art. 25 da Constituição da República, c/c o art. 9° da 
Carta mineira. 

Por outro lado, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo 
legislativo, uma vez que o tema objeto da proposição não está entre as 
matérias de iniciativa privativa consignadas no art. 66 da Constituição 
Estadual. 

Assim sendo, no que tange estritamente aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais do projeto, não há óbice à sua tramitação nesta Casa, 
cabendo ressaltar que as questões atinentes ao mérito deverão ser objeto de 
apreciação na Comissão seguinte. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.707/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo 

Agostinho Silveira - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.709/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em exame cria o 
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Programa de Expansão de Bancos de Coleta de Sangue no Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 30/8/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame institui o Programa de Expansão de Bancos de 

Coleta de Sangue no Estado, estabelecendo que essa expansão consistirá 
na instalação de Bancos de coleta de sangue nos quartéis da Polícia Militar 
do Estado, de acordo com a Portaria no 1.376, de 19/11/93, do Ministério da 
Saúde. 

Em que pese ao nobre objetivo do projeto, temos de nos ater aos 
mandamentos constitucionais norteadores das ações dos poderes públicos. A 
propósito, é fundamental destacar que a organização do estado democrático 
de direito tem como um de seus pilares o princípio da separação de Poderes, 
baseado na divisão de funções. Assim, cabem ao Poder Executivo as 
atividades tipicamente administrativas. 

O STF já se manifestou no sentido de que não cabe ao Legislativo criar 
programas de governo, como indica a decisão de questão de ordem na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 224-RJ, que afirmou não ser pertinente a 
edição de lei específica criando programa, ressalvados os casos 
expressamente previstos na Constituição. 

Além disso, o projeto cria despesa para o Executivo. O art. 167, I, da 
Constituição da República veda o início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual. Vale lembrar, ainda, que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal no 101, de 2000) exige 
que a criação, a expansão ou o aperieiçoamento de ação governamental 
estejam acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes, bem como 
da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso 
contrário, a geração de despesa ou a assunção de obrigação serão 
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público. 

O projeto incorre ainda em vício formal de iniciativa, contrariando a regra do 
art. 66, 111, ''f', da Constituição do Estado, que confere ao Governador a 
competência privativa para iniciar o processo legislativo em matérias 
relacionadas com a organização da Polícia Militar. 

Resta-nos ainda informar que, de acordo com a Lei no 1.171, de 29/7/93, 
que reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas 
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Gerais - Fundação HEMOMINAS -, cabe a essa Fundação o 
credenciamento e a implantação de centros de hemoterapia e hematologia, 
assim como de núcleos regionais, agências transfusionais e postos de coleta, 
nas regiões do Estado onde existam hospitais de referência ou centros 
regionais de saúde. Ressalte-se também que a prestação de serviços 
hemoterápicos é controlada pela área de sangue da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA -, que, a partir do Pró-Sangue, atua na 
formulação e gestão da política nacional de hemoterapia, buscando a 
melhoria da qualidade da hemoterapia brasileira. Constata-se daí que já 
existem órgãos competentes para credenciar estabelecimentos que tenham 
condições físicas e técnicas de participar da hemorrede pública, sendo 
descabida e desnecessária a edição de lei para atingir tal finalidade. O 
credenciamento resume-se em um ato administrativo, a ser desempenhado 
pelos órgãos competentes após verificada a viabilidade da inclusão de 
determinados estabelecimentos entre os prestadores de um serviço que deve 
ser precedido de ampla fiscalização e controle do poder público devido a sua 
importância. Por esse motivo, julgamos oportuno encaminhar ao órgão 
competente um requerimento para que se estude a possibilidade de incluir os 
quartéis da Polícia Militar na rede pública de coleta de sangue. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 1. 709/2001 . 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Dilzon Melo - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.759/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 216, de 2001, o Governador do Estado 
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei no 1. 759/2001, que fixa 
jornada de trabalho para os segmentos de classes que menciona do Quadro 
Especial da Secretaria de Estado da Saúde - Anexo no I - O, de que trata o 
Decreto no 36.033, de 14/9/94, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001, 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 a proposição a esta 
Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Em reunião no dia 9/10/2001, esta Comissão, considerando que a vigência 
da Lei Complementar no 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, 
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impõe novas e severas condições a serem seguidas por todos os entes 
federados, especialmente no que se refere às despesas com pessoal, 
apresentou requerimento solicitando fosse a proposição baixada em 
diligência ao titular da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, para que este prestasse as informações exigidas pelos arts. 16 e 17 
da referida norma. Aprovado o requerimento, foram cumpridos os trãmites 
normais relativos ao seu encaminhamento. 

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto 
no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o 
momento, não nos tenha chegado o resultado da diligência. Solicitamos à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que proceda à análise 
dos documentos, quando da apresentação de seu parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como objetivo fixar a jornada de oito horas 

de trabalho para alguns segmentos do Quadro Especial da Secretaria de 
Estado da Saúde, constante no Anexo I - O do Decreto n° 36.033, de 
14/9/1994, por meio de alteração do Decreto no 36.737, de 31/3/1995. 
Estabelece o prazo de 30 dias a contar da data de sua vigência, para a opção 
por essa jornada por parte dos servidores lotados nos citados segmentos que 
trabalhem seis horas diárias, estendendo aos optantes, no que couber, as 
demais disposições do Decreto no 36.737/95. Para atender às despesas 
decorrentes da execução da proposição, autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito até o limite de R$ 705.840,00, observado o disposto no art. 43 da Lei 
Federal no 4.320, de 16/3/64. 

A fixação do expediente de trabalho é matéria pertinente ao regime jurídico 
dos servidores, consubstanciado na Lei no 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, recepcionada como lei 
complementar pela Constituição de 1989. Em seu art. 92, o Estatuto autoriza 
o Governo a estabelecer, em decreto, o expediente normal das repartições 
públicas, determinando o número de horas de trabalho para os diversos 
cargos e funções. Em conseqüência, a ampliação de jornada de trabalho de 
segmentos da Secretaria de Estado da Saúde poderia ter sido estabelecida 
por decreto. Entretanto, nada impede que o Governador do Estado, que 
possui a competência privativa para iniciar a tramitação de projetos dessa 
natureza, trate do assunto por meio de projeto de lei, com a finalidade de 
ampliar a discussão sobre sua decisão e conferir-lhe maior legitimidade. 

Há que se ressaltar que o projeto em análise, ao ampliar a jornada de 
trabalho dos referidos segmentos, estende a eles as demais disposições do 
Decreto no 36.737/95, que, em seu art. 3°, determina que a tabela de 
vencimento passa a ser a constante no anexo do Decreto no 36.631, de 
30/12/94, para jornada de 40 horas, e não mais aquela referente a jornada de 
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30 horas, estabelecida pelo Decreto no 36.034, de 14/9/1994. 

Em decorrência, haverá alteração na despesa de pessoal, o que justifica a 
autorização para a abertura de crédito adicional, na modalidade suplementar, 
destinado a reforçar dotação orçamentária já existente. Cabe à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária a análise dessa autorização. 

Em sua mensagem, o Governador do Estado informa que o Decreto no 
36.737/95. que se pretende alterar, foi baixado com base na autorização 
legislativa contida no art. 24 da Lei no 11.819, de 31/3/95. Esse dispositivo 
estende ao exercício de 1995 a vigência a que se refere o§ 4° do art. 6° da 
Lei no 11.51 O, de 7/7/94, alterada pela Lei no 11.617, de 4/10/94, 
prorrogando, assim, a autorização dada ao Poder Executivo, em 1994, para 
conceder reajustes de remuneração aos servidores públicos estaduais, 
considerando-se o crescimento da receita estadual. 

Embora estabelecida em lei, essa autorização é questionável, uma vez que 
a Constituição do Estado, no inciso VIII do art. 61, determina que a 
remuneração de cargo, emprego e função públicos é objeto de lei. Ademais, 
no parágrafo único do art. 6°, a Carta mineira veda a qualquer dos Poderes 
delegar atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a 
de outro, ressalvados os casos nela previstos. 

Observa-se que o decreto não está compreendido entre as espécies 
normativas decorrentes do processo legislativo, nos termos do art. 63 da 
Constituição do Estado, caracterizando-se como ato geral e abstrato 
destinado a regulamentar uma lei. Assim, o Governador do Estado somente 
poderia dispor sobre a matéria em questão por meio de projeto de lei 
ordinária ou de lei delegada, em razão de autorização do Poder Legislativo e 
nos limites postos por este. 

Diante disso, consideramos oportuno o tratamento adequado da matéria 
pelo Governador do Estado, evidenciado pelo envio de um projeto de lei para 
a alteração da jornada de trabalho dos servidores lotados em alguns setores 
da Secretaria de Saúde; todavia, julgamos conveniente desvincular a atual 
proposição do Decreto no 36.737/95, pois é princípio geral do direito que, 
ordinariamente, um ato só possa ser desfeito ou alterado por outro que tenha 
obedecido à mesma forma. 

Ademais, a falta de estrutura técnica do referido decreto dificulta o seu 
entendimento, prejudicando a atuação desta Casa, que visa a garantir 
consistência, segurança jurídica e eficácia na elaboração e na aplicação das 
leis. 

Assim, apresentamos o Substitutivo no 1, que amplia a jornada de trabalho 
em apoio à atividade-fim da Secretaria da Saúde. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
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pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.759/2001 na forma do Substitutivo 
no 1' que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO W 1 
Fixa a jornada de oito horas diárias de trabalho para os segmentos de 

classe da Secretaria de Estado da Saúde que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A jornada de trabalho, a ser cumprida em dois turnos, dos cargos 

do Quadro Especial da Secretaria de Estado da Saúde, constante no Decreto 
n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, relacionados no anexo desta lei, 
passa a ser de oito horas diárias. 

§ 1 o - O servidor lotado nos segmentos de classe previstos no anexo que 
cumpre seis horas de trabalho diárias poderá optar pela jornada de oito horas 
no prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei. 

§ 2° - O servidor que estiver em situação de acumulação de remuneração 
de cargos legalmente permitida só poderá optar pela jornada de oito horas se 
houver compatibilidade de horários. 

Art. 2° - A tabela de vencimento dos segmentos de classes relacionadas no 
anexo desta lei é a constante no anexo do Decreto no 36.631, de 30 de 
dezembro de 1994, com suas alterações posteriores. 

Parágrafo único - A percepção dos vencimentos constantes na tabela de 
que trata este artigo fica condicionada ao efetivo exercício do servidor na 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 3° - Ficam incorporadas aos valores estabelecidos na tabela do 
Decreto no 36.631, de 30 de dezembro de 1994, as parcelas remuneratórias 
decorrentes do reenquadramento ou do reposicionamento anteriores, bem 
como aquelas relativas às gratificações extintas em lei. 

Parágrafo único - Se, após a incorporação de que trata este artigo, 
permanecer diferença a favor do servidor, esta será mantida como vantagem 
pessoal. 

Art. 4° - O servidor transferido para a Secretaria de Estado da Saúde, 
atendida a existência de vaga e a conveniência da administração, fica sujeito 
ao cumprimento da jornada de trabalho de oíto horas diárias. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o 
limite de R$ 705.840,00 (setecentos e cinco mil oitocentos e quarenta reais), 
para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, observado o 
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 16 de março de 1964. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo 
(a que se retere o art. 1 o da Lei ...... ./2001) 

Anexo I - O - Secretaria de Estado da Saúde: 
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a) Quadro 111 -1 -Carreira de Administração Geral: 
a.1) Classe: Auxiliar Administrativo I, 11 e 111; 
a.2) Classe: Técnico Administrativo I, li e 111; 
a.3) Classe: Analista de Administração: I, 11 e 111; 
b) Quadro IV- cargos de outras carreiras: 
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b.1) Classe: Todas as classes de nível superior de escolaridade constantes 
no Quadro IV.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Dilzon Melo -

Sebastião Navarro Vieira- Ermano Batista- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.785/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues, tem 
como objetivo alterar dispositivos da Lei no 13.457, de 12/1/2000, que dispõe 
sobre pensão por morte de contribuintes obrigatórios da Caixa Beneficente 
dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC - e dá outras 
providências. 

Publicado em 27/9/2001, foi o projeto preliminarmente distribuído a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 103, IV, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva modificar substancialmente a lei que 

regulamenta o pagamento de pensão pelo Estado aos dependentes de 
contribuintes da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de 
Trânsito - CBGC. 

Verifica-se que o art. 1 o do projeto eleva o valor da pensão para 100% da 
remuneração do contribuinte obrigatório à época de seu falecimento, 
onerando o Tesouro do Estado. 

Vislumbram-se no projeto vícios intransponíveis. A Constituição mineira, 
em seu art. 66, 111, "c", reservou ao Chefe do Poder Executivo prerrogativa 
exclusiva para deflagrar o processo legislativo em matérias dessa natureza, 
que tratam de tema que envolve servidor público. Esse entendimento está 
consolidado nesta Casa e prevaleceu quando da apreciação do Projeto de 
Lei no 1.233/2000, de origem parlamentar, que tratava de contribuição 
previdenciária devida ao IPSM. Naquele caso, por decisão da Presidência, foi 
a proposição anexada ao Projeto de Lei no 1.511/2001, subscrito pelo 
Governador do Estado, o qual dispunha sobre matéria semelhante, sob o 
argumento de que a iniciativa para dispor sobre o tema é do Chefe do Poder 
Executivo. 
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No julgamento da ADIN no 1.421/DF, o acórdão do Supremo Tribunal 

Federal ficou assim ementado: "Constitucional. Lei do Distrito Federal, de 
iniciativa parlamentar. Complementação de aposentadoria de ex-funcionários 
públicos integrados na forma da lei. Competência reservada ao Chefe do 
Executivo quanto à iniciativa de lei que dispõe sobre servidores públicos. Art. 
61, § 1°, 11, "c", da Constituição" ("DJ", 10/8/2001, p. 138. Relator: Ministro 
Nelson Jobim). 

Conforme consta na própria justificação do projeto, o aumento do valor 
dessas pensões poderá atingir 1.300 pessoas, sendo que os reflexos 
financeiros no Tesouro do Estado consideráveis. Ao contrário do que 
prescrevem a Constituição da República, em seu art. 195, § 5°, e a Lei 
Complementar no 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no seu 
art. 24, não ocorreu a indicação das fontes necessárias a custear a 
majoração que ora se pretende, nem mesmo foi apurado o impacto financeiro 
da medida. 

Sendo assim, a proposição padece de vício de inconstitucionalidade de 
naturezas formal e material, o que impede sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 1.785/2001. 
Sala das Comissões, 6 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator 

Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.806/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei no 1.806/2001 
autoriza o Poder Executivo a isentar os alunos do pagamento da taxa de 
inscrição ao exame supletivo de ensino fundamental. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/1 0/2001 , a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art.188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos 
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos que 
se seguem. 

Fundamentação 
A proposição visa a autorizar o Poder Executivo a isentar os interessados 

do pagamento da taxa de inscrição ao exame supletivo do ensino 
fundamental. 

O Decreto no 35.503, de 30/3/94, que aprova o regulamento do Conselho 
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Estadual de Educação e dá outras providências, em seu art. 2°, inciso 111, 
dispõe, "in verbis": 

"Art. 2°- Ao Conselho Estadual de Educação cabe, especificamente: 
111 -no ensino supletivo: 
a) baixar normas sobre: 
1) estrutura e funcionamento de ensino; 
2) autorização, reconhecimento e inspeção dos cursos: 
3) exames supletivos; 
4) equivalência entre o ensino regular comum e o de suplência; 
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b) indicar, anualmente, os estabelecimentos de ensino que podem realizar 
exames supletivos". 

A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Edital n° 2/2001, tornou 
pública a realização de exames supletivos para os ensinos fundamental e 
médio a ocorrerem no mês de dezembro de 2001. No item 5.4 estabeleceu 
que a taxa de inscrição será de R$ 5,00 por disciplina, sendo seis as 
disciplinas do ensino fundamental e oito as do ensino médio. 

Verifica-se que o projeto sob exame, de iniciativa parlamentar, propõe a 
isenção de taxa de inscrição de exames supletivo do ensino fundamental, 
atividade regulamentada no ãmbito estadual pelo Decreto no 35.503, de 
1994, por meio do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da 
estrutura da Secretaria de Estado de Educação. 

Cabendo ao Poder Legislativo zelar pelos direitos sociais, deve ele fazer 
cumprir, no caso, a Constituição Federal e o disposto no art. 196, incisos I e 
V da Constituição Estadual, que dizem, "in verbis": 

"Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e freqüência à escola e 

permanência nela; 
V - gratuidade do ensino público;". 
Numa primeira análise, pode-se dizer que o valor cobrado como taxa de 

inscrição é irrisório. Mas, se tomarmos como base o ensino médio, se o 
pretendente se inscrever nas oito matérias possíveis, ele desembolsará a 
quantia de R$ 40,00 para efetivar sua inscrição. Esse valor representa muito 
para o bolso do cidadão brasileiro, que tem o direito à educação gratuita 
garantido pelas Constituições Federal e do Estado. Assim, não deve e não 
pode o Poder Executivo, com a justificativa de cobrir gastos que deveriam ser 
pagos pelos impostos, cobrar por um serviço que deve ser gratuito. 

Ora, se ao Estado é imposto o dever de gratuidade do ensino público, não 
há razão para a cobrança da referida taxa de inscrição para o exame 
supletivo, pelo que somos pela aprovação da proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
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pela legalidade do Projeto de Lei no 1.806/2001. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.826/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em epígrafe institui 
mecanismos de incentivo ao acesso de setores etnorraciais historicamente 
discriminados em estabelecimentos de ensino superior público estadual. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2001, foi o projeto distribuído 
a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto considera grupos etnorraciais historicamente discriminados os 

estudantes afro-brasileiros classificados pelo IBGE na categoria negros e 
pardos e os estudantes índios, assim identificados conforme a Lei Federal no 
6.001, de 1973 (Estatuto do Índio). De acordo com a proposição, esses 
estudantes farão jus à cota mínima de 20% do total de vagas efetivamente 
existentes em cada período ou ano letivo nos estabelecimentos de ensino 
superior público estadual, quais sejam a Universidade Estadual de Montes 
Claros- UNI MONTES- e a Universidade do Estado de Minas gerais- UEMG. 

Os candidatos deverão preencher os requisitos legais para admissão nas 
universidades públicas do Estado e serão classificados em lista autônoma. 
Não sendo selecionados para o número de vagas reservadas, os candidatos 
serão agregados à lista de classificação geral, em igualdade de condições 
com os demais candidatos. A proposição dispõe ainda, que, não sendo 
preenchidas as vagas reservadas, estas serão acrescidas ao restante das 
vagas existentes. 

Além disso, o projeto prevê a elaboração e a manutenção de banco de 
dados referente aos setores etnorraciais historicamente discriminados, a ser 
organizado de forma a coletar e disponibilizar informações referentes a 
educação, saúde e mercado de trabalho, além de outras áreas previstas em 
regulamento. 

A Constituição da República, no seu art. 5°, inscreve o princípio da 
igualdade perante a lei, "sem distinção de qualquer natureza". Esse princípio 
foi reforçado pelo legislador constituinte federal por meio de vários outros, a 
exemplo do inciso I desse mesmo artigo, que declara que homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. Concomitantemente, a doutrina 
de José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional 
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Positivo", destaca a busca da "igualização dos desiguais pela outorga de 
direitos sociais substanciais", a exemplo dos constantes no art. 7°, incisos 
XXX e XXXI, da Carta Magna, que prescrevem regras de igualdade material, 
que proíbem distinções fundadas em certos fatores. Desse modo, é vedada a 
diferença de salários, do exercício de funções e do critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência. 

Na perspectiva desse doutrinador, "a previsão, ainda que programática, de 
que a República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos 
fundamentais 'reduzir as desigualdades sociais e regionais' (art. 3°, 111)", 
aliada à garantia de que o direito à educação deve reger-se por princípios 
democráticos e de igualdade de condições para o acesso e a permanência 
na escola, constituem demonstração inequívoca da preocupação do 
constituinte federal com a justiça social e representam reais promessas de 
busca da igualdade material.' 

Nesse passo, a igualdade que se revela entre os seres humanos, como 
indivíduos da mesma espécie, não exclui a possibilidade de inúmeras 
desigualdades fenomênicas entre eles, a exemplo das desigualdades físicas, 
morais, políticas, sociais, etc. A idéia de igualdade alia-se à idéia de justiça 
na atividade legiferante do parlamentar que tenha por meta tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais. "Porque existem desiguais é que se 
aspira à igualdade real ou material que busque realizar a igualização das 
condições desiguais, do que se extrai que a lei geral, abstrata e impessoal 
que incide em todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade dos 
indivíduos e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais 
desigualdades e propiciar a injustiça".' 

Como vemos, o princípio da igualdade não pode ser entendido em sentido 
individualista, que não leve em conta as diferenças entre grupos. Vale dizer 
que as pessoas ou situações são iguais ou desiguais de modo relativo, ou 
seja, sob certos aspectos. São esses fundamentos que permitem à legislação 
tutelar pessoas que se achem em posição de desigualdade, ou de 
inferioridade em relação a certos direitos. 

Também para Alexandre de Moraes, em sua obra "Direito Constitucional", 
as diferenciações normativas podem ser consideradas não discriminatórias, 
desde que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios 
e juízos valorativos genericamente aceitos. Sobre esse particular, assim 
conclui o constitucionalista: "os tratamentos normativos diferenciados são 
compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de 
uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado."4 É o caso da 
proposição sob análise. 
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Como vemos, os argumentos apresentados demonstram a presença de 

respaldo jurídico-constitucional para a proposição sob análise. Ressalvamos, 
contudo, a manutenção do art. 5' do projeto. Ocorre que esse dispositivo, ao 
atribuir competência ao Conselho Estadual de Educação, órgão autônomo e 
integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Educação, 
contraria o art. 66, 111, "e", da Constituição do Estado. 

Por outro lado, entendemos necessário acrescentar ao projeto o artigo que 
remete ao Poder Executivo a regulamentação da matéria, ocasião em que 
aquele Poder poderá, com maior propriedade, atribuir o caráter administrativo 
às infrações à lei, bem como especificar o órgão competente para apurá-las. 
À luz desse argumento, damos nova redação ao art. 5' do projeto, por meio 
da Emenda no 1 , apresentada ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n' 1.826/2001 com a Emenda n' 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

noventa dias contados da data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sebastião Navarro Vieira. 
1 Silva, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 16• 

edição, Malheiros Editores, 01.1999, pp. 214 e 215. 
2 Ob. cit. pp. 216 e 217. 
3 Ob. cit. p. 219. 
4 Ob. cit., 9• edição, Editora Atlas S.A., 2001, p. 63. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.305/2000 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei no 

1.305/2000 estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário em 
áreas próximas de residências, cursos hídricos e mananciais. 

Aprovada no 1 ° turno, na forma do Substitutivo no 1 , a proposição retoma a 
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos 
regimentais. Integra este parecer a redação do vencido no 1° turno. 

Fundamentação 
Na forma como foi aprovado no 1 o turno, com a redação do Substitutivo no 

1, o projeto prevê que a implantação de unidades de disposição final ou 
tratamento de resíduos sólidos urbanos próximo a zonas residenciais, corpos 
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d'água ou unidades de conservação atenderá ao disposto em ato 
normativo do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, em 
especial no que diz respeito à distância mínima a ser observada, com base 
em estudo prévio dos órgãos seccionais de apoio da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

A medida se justifica, tendo em vista que a implantação de unidades de 
resíduos sólidos urbanos - lixões, aterros sanitários ou correlatos - afigura-se 
como problemática e, muitas vezes, torna-se motivo de conflito quando feita 
nas imediações de zonas com ocupação urbana. Essa é a realidade de 
muitos municípios, como o de Belo Horizonte, que já não possuem espaços 
afastados mais adequados a empreendimentos dessa natureza. Por isso, 
deve-se levar em conta a necessidade de o órgão competente estabelecer as 
normas para essa atividade, de tal forma que a definição da distância em 
relação às zonas residenciais e aos mananciais siga os parâmetros técnicos 
ambientais e alcance o objetivo de resguardar a saúde da população, 
considerando a peculiaridade de cada município e suas limitações territoriais. 

Entendemos, assim, que a iniciativa parlamentar estabelece, 
satisfatoriamente, as diretrizes para a elaboração de tais normas. 

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

1.305/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Fábio Avelar -

Doutor Viana - Miguel Martini. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.305/2000 

Dispõe sobre a implantação de unidades de disposição final ou de 
tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A implantação de unidades de disposição final ou tratamento de 

resíduos sólidos urbanos próximo a zonas residenciais, corpos d'água e 
espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos, sem 
prejuízo da legislação em vigor e com base em estudo prévio dos órgãos 
seccionais de apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, atenderá ao disposto em ato 
normativo do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, em 
especial no que diz respeito à distância mínima a ser observada. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 1 E 2 E O SUBSTITUTIVO N" 1, 
APRESENTADOS EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI No 1.279/2000 
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(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais, visando adequar a legislação estadual ao disposto nas Leis 
Complementares n°S 99, de 20/12/99, e 102, de 11/7/2000, que modificaram 
a Lei Complementar no 87, de 13/9/96, conhecida como Lei Kandir, nos 
aspectos concernentes a apuração, compensação, apropriação e estorno do 
crédito tributário. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto. Encerrada a 
discussão em 1 o turno, houve apresentação, em Plenário, do Substitutivo no 
1, do Deputado Antônio Júlio; da Emenda no 1, do Deputado Djalma Diniz, e 
da Emenda no 2, do Deputado Dimas Rodrigues. Retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer sobre as emendas e o substitutivo. 

Aprovadas alterações no parecer, com as quais concorda este relator, por 
sugestão da Bancada do PT, apresenta-se nova redação , nos termos do art. 
138, § 1°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Este relator, visando aperfeiçoar a redação do projeto de lei em tela e 

melhorar a operacionalidade das medidas nele propostas, decide apresentar 
o Substitutivo no 2, que contempla parcialmente o Substitutivo no 1, bem 
como contempla as Emendas nos 1 e 2, apresentadas em Plenário. Além 
disso, o Substitutivo no 2 acolhe parcialmente sugestões de emendas 
apresentadas nesta Comissão por diversos Deputados. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.279/2000 na forma do Substitutivo no 2, a seguir apresentado, e pela 
rejeição do Substitutivo no 1. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam 
prejudicadas as Emendas nos 1 e 2. 

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI N" 1.279/2000 
Altera a Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Art. 1 o - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei no 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- .................................................................. .. 
§ 1 O - Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 11 e 11-A deste artigo, o 

imposto corretamente recolhido por substituição tributária é definitivo, não 
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ficando, qualquer que seja o valor das saídas das mercadorias: 

o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento da diferença do 
tributo; 

o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda que sob a forma de 
aproveitamento de crédito para compensação com débito por saída de outra 
mercadoria. 

§ 11 - É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 
valor pago por força da substituição tributária, nas seguintes hipóteses: 

I - caso não se efetive o fato gerador presumido; 
11 - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço 

ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida. 
§ 11-A - A restituição de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior é 

aplicável somente às operações com veículos automotores novos sujeitos ao 
regime de substituição tributária e será efetivada mediante creditamento na 
conta gráfica do contribuinte substituído no mês imediatamente subseqüente 
àquele em que ocorreu o recolhimento a maior do valor do ICMS pago por 
força da substituição tributária, em montante equivalente à diferença entre o 
valor recolhido sobre o preço de venda sugerido pelo substituto e o 
efetivamente praticado na venda ao consumidor final. devendo ser este igual 
ou superior ao valor de custo do bem constante da nota fiscal de emissão do 
substituto, operando-se por meio da emissão de nota fiscal pelo contribuinte 
em seu próprio nome, a ser lançada no Livro de Registro de Apuração do 
ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", mencionando-se a 
expressão "Ressarcimento- Substituição tributária". 

Art. 29- ........................................................................ .. 
§ 5°- Para o efeito de aplicação deste artigo, será observado o seguinte: 
1 - o débito e o crédito devem ser apurados em cada estabelecimento do 

contribuinte; 
2 - é vedada a apuração conjunta, ressalvada, conforme dispuser o 

Regulamento, a hipótese de inscrição única; 
3 - na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 

situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceções previstas na 
legislação, será feita de forma individualizada, por estabelecimento, e, após o 
encerramento do período de apuração do imposto, os saldos devedor e 
credor poderão ser compensados entre si, conforme dispuser o 
Regulamento; 

4- darão direito a crédito: 
a) a entrada de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento, 

hipótese em que: 
a.1) a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por 

mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a 
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entrada do bem no estabelecimento; 

a.2) a fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) será proporcionalmente 
aumentada ou diminuída, "pro rata die", caso o período de apuração seja 
superior ou inferior a um mês civil; 

a.3) na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo 
oitavo período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a 
sua entrada no estabelecimento, não será admitido, a partir do período em 
que ocorrer a alienação, o creditamento de que trata esta alínea em relação à 
fração que corresponderia ao restante do quadriênio; 

a.4) além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no momento 
da apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada 
de bem destinado ao ativo permanente e o crédito correspondente serão 
escriturados em livro próprio; 

b) a utilização de serviço de comunicação: 
b.1) no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
b.1.1) por estabelecimento prestador de serviço de comunicação, na 

execução de serviço dessa natureza; 
b.1.2) por estabelecimento que promova operação que destine ao exterior 

mercadoria ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção 
destas em relação às operações e prestações totais; 

b.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, por qualquer estabelecimento; 
c) a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
c.1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
c.1.1) que for objeto de operação subseqüente de saída de energia elétrica; 
c.1 .2) que for consumida no processo de industrialização; 
c.1.3) cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de operação 

ou prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e 
prestações totais; 

c.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, em qualquer hipótese; 
d) a entrada, a partir de 1 o de janeiro de 2003, de bem destinado a uso ou 

consumo do estabelecimento. 
Art. 32- ...................................................................... . 
§ 4°- Devem ser também estornados os créditos referentes a bens do ativo 

permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 e alienados 
antes de decorrido o prazo de cinco anos contados da data da sua aquisição, 
hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por ano ou fração 
que faltar para completar o qüinqüênio. 

§ 6° - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do ativo 
permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 forem 
utilizados na comercialização, na industrialização, na produção, na geração 
ou na extração de mercadorias cujas saídas resultem de operações isentas, 
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não tributadas ou com base de cálculo reduzida, ou na prestação de 
serviços isentos, não tributados ou com base de cálculo reduzida, haverá 
estorno proporcional dos créditos escriturados, conforme dispuser o 
regulamento. 

§ 8° - Para efeito de aplicação do disposto nos §§ 6°e 7°, equiparam-se às 
tributadas as operações e prestações com destino ao exterior, bem como as 
isentas e com base de cálculo reduzida em que haja previsão de manutenção 
integral do crédito. 

§ 12 - Para aplicação do disposto nos §§ 4° a 11, além do lançamento em 
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista no 
art. 29, os créditos resultantes de operações de que decorra entrada até 31 
de julho de 2000 de bens destinados ao ativo permanente serão objeto de 
lançamento em livro próprio ou em outro documento previsto na legislação 
tributária, na forma em que dispuser o regulamento. 

Art. 33- .................................................................. .. 
§ 10- ...................................................................... .. 
e) o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário, quando o serviço 

for prestado por meio de satélite; 
Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na instãncia administrativa, será feita 

compensação imediata entre o valor depositado pelo contribuinte, na forma 
do art. 212, e o valor do crédito tributário devido. 

§ 1 o - É facultado ao contribuinte optar pela restituição do valor depositado, 
se indevido, ou a diferença, se excessiva, aplicando-se em ambas as 
hipóteses a correção pela T JLP. 

§ 2° - Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados com base 
nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos fiscais 
estaduais. 

Art. 215 - O depósito judicial poderá ser imediatamente levantado pelo 
Estado quando superior a R$ 50.000,00 ( cinqüenta mil reais), observadas as 
normas contidas nesta seção e ainda o seguinte: 

I - no caso de pagamento indevido ou a maior do tributo reconhecido em 
sentença condenatória transitada em julgado desfavorável à Fazenda Pública 
Estadual, o contribuinte efetuará imediatamente a compensação desse valor 
do crédito tributário devido, podendo mesmo transferir para terceiro; 

11 - a compensação referida no inciso anterior só poderá ser efetuada entre 
tributos da mesma espécie; 

111 - é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição; 
IV - no caso de fechamento da empresa fica o Estado obrigado a fazer a 

restituição no prazo máximo de cento e vinte dias; 
V - a compensação ou a restituição será efetuada pelo valor do tributo 

corrigido monetariamente com base na variação da Taxa de Juros a Longo 
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Prazo - T JLP -; 

VI- a compensação se dará após liquidada a sentença judicial.". 
Art. 2°- Os arts. 31 e 33 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos: 
"Art. 31 - .............................................................. . 
§ 3° - Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 

abatimento de que trata a alínea "a" do item 4 do § 5° do art. 29, na 
proporção das operações e das prestações isentas, não tributadas ou com 
base de cálculo reduzida em relação ao total das operações e das 
prestações, conforme dispuser o regulamento. 

§ 4° - Após o quadragésimo oitavo período de apuração do imposto, 
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bem destinado 
ao ativo permanente, também não será admitido o abatimento, a título de 
crédito, da eventual diferença entre o valor total do imposto incidente na 
operação relativa à entrada do bem e o somatório dos valores efetivamente 
lançados como crédito nos respectivos períodos de apuração. 

Art. 33- ................................................................. . 
§ 10- ······································································· 
3)- ......................................................................... . 
I) aquele onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;". 
Art. 3°- O§ 3° do art. 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

restabelecido com a seguinte redação: 
"Art. 33- .............................................................. . 
§ 3° - Para efeito do disposto no item 3 do § 1°, na hipótese de prestação 

de serviços de telecomunicações não medidos, envolvendo localidades 
situadas nesta e em outra unidade da Federação, cujo preço seja cobrado 
por períodos definidos, o imposto devido será recolhido, em partes iguais, 
para esta e outra unidade da Federação envolvida na prestação.". 

Art. 4°- O art. 12 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 12- ............................................................. . 
§ . ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por cento) a carga 
tributária nas operações internas com produtos classificados nos seguintes 
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: tijolos cerâmicos, 
código 6904.10.00; tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos), tapa-
vistas (complementos de tijoleira) de cerâmica, código 6904.90.00; telhas 
cerâmicas, código 6905.1 0.00; manilhas e conexões cerâmicas, código 
6906.00.00, promovidas por estabelecimento industrial.". 

Art. 5°- O art. 7° da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e alterações 
posteriores, passa a vigorar acrescido do inciso XXIV com a seguinte 
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redação: 

"Art. 7°- ............................................................. . 
XXIV - à saída de concreto cimento ou asfáltico para emprego em obra de 

construção civil, quando preparado por construtor no trajeto até a obra.". 
Art. 6° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza vencido 

até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida 
ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de uma só vez até 
trinta dias da publicação desta lei, com redução de 95% (noventa e cinco por 
cento) no valor dos juros moratórios e multa. 

Art. 7° - O crédito tributário a que se refere o artigo anterior poderá também 
ser pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que o contribuinte 
o requeira e recolha o valor da primeira parcela até trinta dias contados da 
publicação desta lei. 

§ 1 o - Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas serão 
devidos com redução de: 

I - 90% (noventa por cento) para pagamento em até seis parcelas; 
11- 80% (oitenta por cento) para pagamento em até oito parcelas; 
111- 70% (setenta por cento) para pagamento em até doze parcelas; 
IV - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito parcelas; 
V - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro 

parcelas; 
VI - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis 

parcelas; 
Vil - 30% (trinta por cento) para pagamento em até cem parcelas; 
VIII - 20% (vinte por cento) para pagamento em até cento e vinte parcelas. 
§ 2° - Nas hipóteses dos artigos anteriores, os juros aplicáveis ao crédito 

tributário serão calculados com base na variação mensal da Taxa de Juros a 
Longo Prazo - TJLP -, instituída pela Lei Federal no 9.365, de 16 de 
dezembro de 1996, em substituição à taxa SELIC, ou outra que vier a 
substituí-la. 

§ 3° - Relativamente às multas isoladas, de qualquer origem, o seu valor 
será reduzido em 98% (noventa e oito por cento) para pagamento à vista, na 
forma do "caput" do art. 6°, e, quando parcelado, com observância dos 
incisos I a VIII do § 1° deste artigo, mesmo quando o crédito tributário for 
constituído somente desta. 

§ 4° - As empresas em processo de concordata preventiva ou suspensiva 
decretada até 31 de agosto de 2001 poderão também se habilitar ao 
benefício desta lei, pagando integralmente ou parcelando escalonadamente 
seus débitos. 

§ 5° - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, o parcelamento será 
pago em parcelas iguais, mensais e consecutivas, tendo como data de 
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vencimento o último dia dos meses subseqüentes ao do vencimento da 
primeira parcela. 

§ 6°- O valor da parcela não será inferior a R$100,00 (cem reais). 
§ 7°- O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito, a 

expressa renúncia a qualquer recurso administrativo ou a desistência dos já 
interpostos. 

§ ao - o não-pagamento de três parcelas consecutivas importará o 
cancelamento do parcelamento e o restabelecimento do crédito tributário sem 
os benefícios de que trata esta lei. 

§ 9° - Os benefícios previstos nesta lei não alcançam a importância já 
recolhida. 

§ 1 O - O disposto nesta lei estende-se ao crédito constituído somente de 
multa isolada.". 

Art. ao - Ficam assegurados os benefícios desta lei aos créditos tributários 
relativos ao ITBI devidos até 12 de março de 1989, bem como aos créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, constituídos até 31 de agosto de 
2001. 

Art. 9° - Os créditos tributários relativos ao Instituto Estadual de Florestas 
decorrentes de aplicação de multas por infração à legislação cometida até 31 
de agosto de 2001 poderão ser pagos com as reduções de que tratam os 
arts. 6° e 7° , observadas as normas contidas nesta lei. 

Art. 1 o - Fica concedido aos contribuintes que pagam em dia suas 
obrigações fiscais, mensalmente, durante o ano de 2002, desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, 
quando de seu pagamento. 

Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais aqueles que: 

I - permanecerem em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 
2002; 

11 - nos três últimos exercícios fiscais, não se tenham beneficiado de anistia 
fiscal; 

111 - até 31 de agosto de 2001 , estavam em dia com suas obrigações 
fiscais. 

Art. 11 - Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao débito 
reconhecido pelo contribuinte. 

§ 1 o- Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo contribuinte, os 
beneficios desta lei se restringem à exigência fiscal efetivamente 
reconhecida. 

§ 2° - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1°, deverá o interessado 
apresentar demonstrativo detalhado do crédito tributário a ser recolhido. 
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Art. 12 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão optar 

pelos benefícios desta lei, observando-se o seguinte: 
I - o parcelamento em curso deverá ser cancelado, e imediatamente 

promovida a apuração do saldo remanescente, com todos os ônus legais e a 
restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas; 

11 - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo remanescente 
do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso anterior, não se 
aplicando às parcelas já quitadas; 

111 -o parcelamento de que trata este artigo não configura reparcelamento. 
Art. 13 - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa do 

processo tributário. 
§ 1 o - Os honorários advocatícios, arbitrados judicialmente, incidirão sobre 

os créditos tributários inscritos na dívida ativa cuja execução tiver sido 
efetivamente ajuizada. 

§ 2°- Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa: 
I - a concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao 

pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados 
judicialmente sobre o valor do crédito tributário efetivamente recolhido; 

li- os honorários advocatícios serão recolhidos em número de parcelas não 
inferior ao concedido para o crédito tributário. 

Art. 14 - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a 
concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada à desistência 
da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, 
se for o caso. 

Art. 15 - A utilização do benefício de que trata esta lei ou do pedido de 
parcelamento não homologa o pagamento efetuado, podendo ser revogados 
os benefícios, caso não sejam cumpridos os requisitos legais. 

Art. 16 - Ficam remitidos os créditos tributários do mesmo contribuinte em 
que o valor total de todos os processos tributários administrativos seja inferior 
a R$2.000,00 (dois mil reais) e que tenham sido constituídos até 31 de 
dezembro de 2000. 

Parágrafo único - Havendo ação judicial sobre créditos tributários remitidos 
na forma do "caput" deste artigo, fica o contribuinte dispensado do 
recolhimento das custas judiciais devidas. 

Art. 17 - A ação de execução fiscal só será ajuizada quando o crédito 
tributário do mesmo contribuinte for superior a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 18 - Será promovido o arquivamento definitivo das execuções fiscais 
que vierem a permanecer paralisadas por mais de cinco anos, desde que 
certificada a inexistência de bens para garantia de recebimento do crédito 
tributário. 

Art. 19 - Não será promovida a execução fiscal contra sócio meramente 
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cotista que não tenha participado da administração da empresa devedora, 
salvo se tiver concorrido para a prática da infração. 

Art. 20 - Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o Secretário da 
Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da Fazenda Estadual, fará retornar à 
fase inicial o processo que se encontrar em execução fiscal, ou não, para 
reexame da Ação Fiscal. 

Art. 21 - O produtor rural e as cooperativas que possuírem crédito 
acumulado do ICMS em razão de qualquer operação sob o regime de 
diferimento, bem como em razão de operação com ovos beneficiados pela 
isenção, poderá utilizá-lo, integralmente, sem qualquer vedação, bem como 
transferir, integralmente, o crédito acumulado para contribuinte deste Estado 
ou para fornecedor situado fora do Estado, desde que mantenha livros fiscais 
ou obtenha certificado de crédito do ICMS para controle de suas operações. 

Art. 22 - Fica permitido ao contribuinte do ICMS o aproveitamento integral 
de quaisquer créditos relativos a operações com fibra de algodão de qualquer 
espécie, realizadas até 31 de dezembro de 2001, ainda que tais operações 
sejam beneficiadas com incentivos fiscais decorrentes de convênios 
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - ou sejam beneficiadas com incentivos e benefícios concedidos 
unilateralmente por atos normativos dos Estados e do Distrito Federal. 

Parágrafo único - Para fins deste artigo, será considerada a entrada de 
mercadoria remetida a estabelecimento localizado em território mineiro, a 
qualquer título, por estabelecimento que venha recolher o imposto à unidade 
da Federação de origem e se beneficie dos incentivos e benefícios fiscais 
previstos neste artigo. 

Art. 23 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive inscritos em dívida ativa, em cujos 
lançamentos o Fisco adotou como base de cálculo para fins de substituição 
do imposto o preço máximo de venda a consumidor sugerido por tabelas 
divulgadas por entidades representativas do comércio varejista de 
medicamentos. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação 
de importâncias já recolhidas. 

§ 2° - A base de cálculo para fins de substituição tributária com 
medicamentos é o valor correspondente ao preço máximo de venda ao 
consumidor final estabelecido no § 1 o do art. 2° da Portaria no 37, de 11 de 
maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
que será calculado a partir do valor da operação consignado na nota fiscal de 
venda emitida pelo fabricante ou distribuidor, sendo vedada a utilização dos 
preços constantes de quaisquer tabelas publicadas por entidades do 
comércio de medicamentos. 
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Art. 24 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 

ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, com 
relação à falta de recolhimento do imposto quando do desembaraço 
aduaneiro de máquinas, equipamentos, peças e acessórios importados do 
exterior destinados a integrar o ativo permanente da empresa industrial 
adquirente até a data de 31 de agosto de 2001 e que não tenham sido ainda 
utilizados, desde que: 

I) não exista similar do produto de fabricação nacional, quando da 
importação. 

11) seja feita a avaliação e a comprovação da não-utilização de máquina, 
equipamento, peça ou acessório, com a devida justificativa da situação 
relacionada à não-utilização do produto, mediante laudo ou parecer técnico; 

111) o benefício seja requerido no prazo de até sessenta dias após a 
regulamentação desta lei. 

§ 1 o - Cumpridas as exigências do "caput" deste artigo, poderá a 
mercadoria ou bem ser transferido para outro contribuinte tomando-se como 
base de cálculo do imposto as hipóteses previstas no item 9 do Anexo IV a 
que se refere o art. 44 do Regulamento do ICMS, para fins de recolhimento 
do ICMS. 

§ 2° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de 
importâncias já recolhidas. 

Art. 25 - O montante arrecadado com as operações previstas nos arts. 6° e 
7° desta lei será, em primeiro lugar, destinado ao pagamento do décimo 
terceiro salário do funcionalismo público estadual. 

Art. 26 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, relativos 
às operações com cana-de-açúcar, desde que as saídas sejam promovidas 
de um estabelecimento para o outro, do mesmo contribuinte. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a 
compensação de importâncias já recolhidas. 

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto com 
relação aos arts. 29, 31, 32 e 33 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, com a redação dada pelo art. 1 o desta lei, cujos efeitos serão 
produzidos a partir de 1 o de agosto de 2000, e em relação à norma prevista 
na alínea "d" do item 4 do § 5° do art. 29 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro 
de 1975, que produz efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2000. 

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 6° do 
art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Anderson Adauto - Luiz 

Fernando Faria- Dilzon Melo- Rogério Correia- Antônio Andrade. 
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A Comissão Especial do BDMG, por meio da proposição sob comento, 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
Presidente do referido Banco, solicitando-lhe as seguintes informações: 

I - o total de empresas inadimplentes no Estado, especificando as que se 
encontram em funcionamento e o número médio de empregos gerados por 
elas; 

11 - os principais indexadores utilizados na correção dos financiamentos e 
sua variação em relação aos índices de inflação; 

111 -a possibilidade de alteração do índice de correção definido no contrato 
original e de o devedor solicitar a alteração; 

IV - os critérios adotados pelo BDMG para a renegociação dos créditos em 
atraso; 

V - avaliação do impacto da renegociação dos indexadores junto ao 
repassador do crédito. 

Após sua publicação, em 29/9/2001, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento sob análise contém matéria cuja iniciativa está prevista no 

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, que atribui às comissões, em 
razão da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, a competência de encaminhar, por intermédio da Mesa da 
Assembléia, pedido escrito de informação a dirigente de entidade da 
administração indireta e a outras autoridades estaduais. 

A Comissão Especial do BDMG, instituída em 18/9/2001, tem por finalidade 
estudar o processo histórico de capitalização do Banco, apurar a sua 
situação financeira atual e contribuir para a renegociação dos débitos dos 
mutuários inadimplentes. 

As informações solicitadas são de suma importáncia para o andamento dos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão, pois tratam de empréstimos 
concedidos pelo BDMG a empresas particulares, e a intervenção desta Casa 
tem o intuito de verificar a legalidade dos critérios utilizados para a concessão 
dos benefícios, bem como dos contratos que estipulam as formas de 
ressarcimento do erário. Alérn disso, de posse das informações, a Comissão 
estará apta a elaborar propostas que signifiquem ponto de equilíbrio entre os 
interesses divergentes do Banco e das empresas inadimplentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

2.627/2001 na forma apresentada. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.665/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 

proposição sob análise intenta seja enviado ofício, em nome desta Casa, ao 
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, a 
fim de solicitar-lhe o encaminhamento de todas as informações sobre os 
contratos realizados por este Banco com a as empresas que se encontram 
em fase de execução, junto com a relação e os valores da execução de cada 
empresa. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, 
a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
O BDMG é uma empresa pública, e os seus atos estão sujeitos à 

fiscalização e ao controle da Assembléia Legislativa, consoante o disposto no 
art. 62, inciso XXXI, da Constituição do Estado. Com efeito, esses 
dispositivos asseguram-lhe competência privativa de "fiscalizar e controlar os 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta". 

Por sua vez, o art. 74 da mesma Carta enuncia que tal controle envolve a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Estado e das entidades da administração indireta, abrangendo os princípios 
de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato gerador da 
receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou 
extinção de direito ou obrigação. 

A previsão regimental para que os colegiados desta Casa possam, por 
iniciativa própria, exercer essa competência legislativa, encontramo-la no art. 
100, inciso IX, segundo o qual às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da 
finalidade de sua constituição, cabe encaminhar, por intermédio da Mesa da 
Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente 
de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia 
Militar e a outras autoridades estaduais. 

Como foi visto, a apresentação do requerimento configura o efetivo 
exercício de controle externo sobre atos do Poder Executivo, assegurado 
constitucionalmente. Além disso, queremos expressar o nosso ajuizamento 
de que a obtenção das solicitadas informações é imprescidível para que a 

L__ ______ o ______ _.J 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
2.665/2001 na forma apresentada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.674/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição em tela é de autoria da Comissão Especial do BDMG e tem 
por escopo seja enviado ofício, em nome desta Casa, ao Presidente do 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, solicitando-lhe o 
envio de relação contendo os valores emprestados e o volume de créditos 
inadimplentes, por município, com indicação do setor de atividade 
econômica, por um período de dez anos. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001 e, a 
seguir, enviado a este órgão colegiado para que, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
O referido dispositivo regimental admite o acato de requerimento de 

informações a autoridades estaduais, desde que se refira a fato relacionado 
com matéria legislativa em trâmite, o que seguramente ocorre no caso, pois 
elas dizem respeito a operações realizadas pela mesma entidade que 
empresta o seu nome para designar a Comissão solicitante. 

Vale salientar que esse mesmo artigo advém de outros mandamentos 
consubstanciados na Constituição mineira. Quanto ao aspecto formal, guarda 
sintonia com o § 3° do art. 54, que assegura a este parlamento, mediante sua 
Mesa: encaminhar pedido de informação a, entre outras autoridades 
estaduais, dirigente de entidade da administração indireta. No tocante ao 
conteúdo, devemos reportar-nos aos arts. 73 e 74, por disporem que os atos 
das unidades administrativas dos Poderes do Estado se sujeitarão ao 
controle externo, a cargo do Legislativo, controle esse que, além do aspecto 
político, envolve a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta, 
observados os princípios de legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do de 
que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação. 

Como visto, a proposição encontra amparo quanto à iniciativa e revela-se 
pertinente, pois visa obter dados que irão subsidiar a Comissão Especial do 
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BDMG a atingir os fins para os quais foi criada. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.674/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.707/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial do BDMG, por meio da proposição em exame, requer 
à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
Presidente do BDMG, solicitando o envio a esta Casa da relação dos 
contratos realizados pelo Banco com repagamento total ou parcial por meio 
de prestação de serviços. 

Após sua publicação, em 19/10/2001, vem a matéria à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comissão do BDMG, criada em 18/9/2001, tem por finalidade estudar o 

processo histórico de capitalização do Banco e sua situação financeira atual. 
Com base na atribuição dada àquela Comissão pelo art. 100 do Regimento 
Interno, compete-lhe encaminhar pedido de informação a autoridades 
estaduais, em razão da matéria compreendida em sua denominação ou da 
finalidade de sua constituição. 

Dessa forma, a iniciativa do requerimento está perfeitamente adequada. 
Além disso, conforme dispõe o art. 74 da Carta Estadual, compete à 

Assembléia Legislativa fiscalizar as contas da administração indireta, 
mediante controle externo. Por isso, o BDMG, empresa pública, tendo a 
participação do Estado no seu capital social, submete-se ao dito controle 
quanto aos aspectos financeiros e contábeis. 

Ademais, a solicitação da Comissão Especial é indispensável para que esta 
Casa faça valer seu poder fiscalizatório, uma vez que trata de empréstimos 
públicos concedidos por aquele Banco a empresas particulares, cuja 
renegociação, além de submeter-se ao controle do Tribunal de Contas e do 
Banco Central, deverá estar de conformidade com os princípios da 
moralidade e da probidade, que regem a administração pública. 

Por fim, resta-nos dizer que, de posse das informações, essa Comissão 
estará apta a tomar as devidas providências, caso verifique irregularidades 
nos contratos que prevêem a extinção das dívidas por meio de prestação de 
serviços ao BDMG. 

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



285 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 
2. 707/2001 na forma apresentada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.710/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão Especial do BDMG 
solicita o encaminhamento, em nome desta Casa, de ofício ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, a fim de requerer-lhe o envio de "cópia(s) 
do(s) contrato(s) firmado(s) pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S. A. - BDMG - com a empresa S.A. Estado de Minas, ou com a empresa que 
intermediou a cessão contratual, juntamente com o aditivo de repactuação da 
dívida e com o voto e o parecer do Conselheiro Maurício Brandi Aleixo sobre 
o contrato em questão". 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/10/2001 e, a 
seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos do art. 79, 
VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento pela Comissão Especial configura efetivo 

exercício de atribuição que lhe é conferida pelo art. 100, inciso IX, do 
Regimento Interno, a saber: 

"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da 
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades 
estaduais.". 

A iniciativa da proposição encontra amparo, ainda, na Constituição mineira, 
em diversos artigos, principalmente nos que tratam da fiscalização e dos 
controles. Quanto aos arts. 73 e 7 4, estes dispõem que os atos das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração 
indireta se sujeitarão ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, 
com o auxílio do Tribunal de Contas, e que, em se tratando de fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração indireta, levar-se-á em conta a legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou 
determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de 
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direito ou obrigação. 

Está, portanto, sobejamente demonstrado que a proposição, tanto sob o 
aspecto formal quanto o de conteúdo, está plenamente embasada em 
princípios constitucionais. 

Cabe, ainda, expressar o nosso ajuizamento de que a legitimidade do 
pedido da documentação fica patente ao levar-se em conta que as 
informações dela extraídas são imprescindíveis para que a Comissão 
Especial do BDMG possa, com segurança e justeza, exercer o papel para o 
qual foi criada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.710/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

Jorge Mariano Guimarães, ocorrido em 31/10/2001, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Carlos Eduardo Caldas Bicalho, ocorrido em 6/11/2001, em Pedro 
Leopoldo, e da Sra. Leila Maria Lopes Fischer, ocorrido em 5/11/2001, em 
São José da Lapa. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento de Maísa 
de Mello Fonseca, ocorrido em 3/11/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°S 1.859 a 1.861/2001 - Requerimentos n°s 
2.784 a 2.792/2001 - Requerimento da Comissão de Transporte e dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Elbe Brandão e outro - Proposição Não 
Recebida: projeto de lei do Deputado Márcio Kangussu - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados lvair 
Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva e Marco Régis (2) - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Dalrno Ribeiro Silva, Arlen Santiago, lrani Barbosa 
e Amilcar Martins- 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: 
Requerimento da Deputada Elbe Brandão e outro; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
346 e 774/99, 1.110/2000, 899/2000, 1.421/2001, 1.219 e 1.244/2000, 
1.393/2001, 1.300/2000 e 1.450/2001; aprovação - Relatório Final da CPI do 
Fundo SOMMA; questão de ordem; requerimento do Deputado Antônio 
Andrade; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
Comissão de Transporte; aprovação - Requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; aprovação - Requerimento no 2.340/2001; aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 - Requerimentos nos 2.374 e 2.380/2001; 
aprovação - Requerimento no 2.387/2001; rejeição - Questão de Ordem - 2" 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.279/2000; 
votação do Substitutivo no 2, salvo emendas e destaques; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição de quórum; existência de quórum para 
votação; renovação da votação do Substitutivo no 2; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo no 1 e das Emendas no 1 e 2; votação do § 
11.a do art. 1 o do Substitutivo no 2; discurso do Deputado Rogério Correia; 
aprovação; votação do art. 4° do Substitutivo no 2; aprovação; votação do 
"caput" do art. 7° do Substitutivo no 2; aprovação; votação do § 1 o do art. 7° 
do Substitutivo no 2; aprovação; votação do art. ao do Substitutivo no 2; 
aprovação; votação do art. 9° do Substitutivo n° 2; discurso do Deputado 
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Rogério Correia; aprovação; votação do art. 17 do Substitutivo no 2; 
aprovação; votação do art. 20 do Substitutivo no 2; discursos dos Deputados 
Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; 
renovação da votação do art. 20 do Substitutivo no 2; aprovação; verificação 
de votação; ratificação da aprovação; votação do art. 22 do Substitutivo no 2; 
aprovação; votação do art. 23 do Substitutivo no 2; aprovação - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 34/2001; encerramento da 
discussão; votação nominal; inexistência de quórum para votação; anulação 
da votação; chamada para recomposição do número regimental; inexistência 
de quórum para votação de projeto de lei complementar - Prosseguimento da 
discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.501/2001; apresentação do 
Substitutivo no 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com o Substitutivo no 2 à Comissão de Administração Pública - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .439/2001; requerimento dos Deputados 
Cabo Morais e outro; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 1.628/2001; aprovação com as Emendas nos 1 a 31 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 1.743/2001; encerramento da discussão; votação 
do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda 
no 1; votação da Emenda no 2; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei no 1.351/2001; requerimento do Deputado Antônio Andrade; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.497/2001; requerimento do Deputado Wanderley Ávila; aprovação do 
requerimento - 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 - Ailton Vilela - 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 - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
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Sebastião 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Às 14h14min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1' 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Sr. Geraldo José Ganha, Presidente da Câmara Municipal de ltajubá, 

encaminhando moção apresentada pelo Vereador Albéris Rodrigues 
Fernandes. 

Do Sr. Érico Vinicius Bicalho de Paiva, Presidente da Câmara Municipal de 
lbiá, informando o horário das reuniões ordinárias realizadas nessa Câmara. 

Do Sr. Cláudio César da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Matozinhos, encaminhando, em atenção a pedido do Vereador Murilo Pereira 
de Rezende, cópia de relatório de auditoria realizada pela Delegacia Regional 
de Saúde nesse município. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. lsauro Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 
encaminhando cópia de representação do Vereador Eduardo Freitas. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio celebrado entre esse 
órgão e o Município de Pouso Alto, com interveniência do DER-MG. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins de art. 7 4 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

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

Dos Srs. Evando Avelar Duarte, Presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Patronal de Sete Lagoas - SINDVAREJO -; Marco Antônio Mene 
Rocha e Ronaldo Mockdece, Presidentes das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
- CDLs - de Vespasiano e Juiz de Fora, respectivamente, solicitando 
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informações sobre a tramitação do Projeto de Lei no 1.512/2001, do 
Deputado Chico Rafael, que altera o Programa Micro Geraes. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 1.512/2001.) 

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 No 1.859/2001 

Declara de utilidade pública a Creche Assistencial à Saúde da Criança de 
Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, com sede no Município de Timóteo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Assistencial à Saúde 

da Criança de Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, com sede no 
Município de Timóteo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2001. 
João Leite 
Justificação: A Creche Assistencial à Saúde da Criança de Alto Risco 

Nutricional - Creche Reviver, com sede no Município de Timóteo, é uma 
sociedade civil de caráter beneficente, foi fundada em 14/8/97 e assiste 
crianças carentes e desamparadas. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado com as crianças, trazendo melhorias 
para toda a região. 

- 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° 1.860/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Esplanada - AMBE -, com sede no Município de Belo Oriente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Esplanada- AMBE -, com sede no Município de Belo Oriente. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2001. 
José Henrique 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Esplanada, fundada no 

dia 14n/96, é uma entidade filantrópica, que não remunera os membros de 
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sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 
Tem por finalidade realizar reuniões em caráter social, desenvolver trabalhos 
filantrópicos, promover atividades sociais, culturais e desportivas, visando 
sempre a assistência às pessoas carentes, conforme consta em seu estatuto. 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela 
Associação, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.861/2001 
Dá a denominação de Escola Estadual Gilberto Resende Peres à Escola 

Estadual do Lajão, situada no Município de São Pedro dos Ferros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Gilberto Resende Peres a 

Escola Estadual do Lajão, situada no Município de São Pedro dos Ferros. 
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 . 
Mauri Torres 
Justificação: Com a apresentação deste projeto de lei, pretendemos 

homenagear o Sr. Gilberto Resende Peres. 
Nascido em Leopoldina, no dia 5/4/35, casou-se com a Sra. Gilda Maria 

lennaco Peres, com a qual teve dois filhos: Gisela Peres de Oliveira e Gilmar 
lennaco Peres. 

Em 1951, quando se mudou para São Pedro dos Ferros, passou a 
trabalhar com seu irmão Jother Peres, na Fazenda do Alegre. Já em 1956, 
em parceria com o Sr. Wilmon Triani, atuou em diferentes ramos de 
atividade, tendo por destaque a sociedade na empresa FRANBOM, que 
gerou muitos empregos para dezenas de famílias que residiam na Fazenda 
do Lajão, de sua propriedade. 

E foi justamente graças à doação ao Estado de terreno situado nessa 
fazenda que ali se erigiu a Escola Estadual do Lajão, razão pela qual a 
comunidade de São Pedro dos Ferros reconhece o caráter meritório de se 
prestar a referida homenagem ao Sr. Gilberto Peres, pessoa íntegra e 
trabalhadora e que muito contribuiu para o surgimento da escola. 

Esperamos, pois, que os nobres colegas parlamentares acolham 
favoravelmente esta 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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REQUERIMENTOS 

N" 2.784/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento do trecho de 
estrada entre os Municípios de Ubá e Rodeiro. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.785/2001, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com a empresa SIMECAL pela passagem 
de seu 25" aniversário. (-À Comissão de Turismo.) 

N" 2.786/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador e ao Vice-Governador do Estado, ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a 
que se inclua no orçamento do Estado para o próximo ano a pavimentação 
asfáltica do trecho de rodovia entre os Municípios de Ninheiras e Berizal. 

No 2.787/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que preste esclarecimentos 
sobre o cancelamento de reunião do FUNTRANS marcada para 30/10/2001. 
(-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2. 788/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do DNER com vistas à 
construção de uma ponte sobre o rio Manhuaçu. 

N° 2.789/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam solicitadas ao 
Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do DNER providências para correção 
dos desníveis existentes nas cabeceiras das pontes da Rodovia Fernão Dias 
(BR-381 ). 

N" 2.790/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário do Planejamento e ao Diretor-Geral do DER-MG que estudem a 
possibilidade de se destinar a parcela excedente dos recursos financeiros do 
Fundo Nakasone (Bic-Banco) gerados pela alta do dólar para a extensão do 
asfaltamento da Rodovia MG-401 até Manga, passando por Matias Cardoso. 

N" 2.791/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Diretor-Geral do DER-MG que as próximas reuniões do FUNTRANS sejam 
convocadas por meio de edital publicado no "Minas Gerais" e que a próxima 
reunião seja realizada ainda no mês de novembro. 

N° 2.792/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitada ao 
Governador e ao Vice-Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG a inclusão da pavimentação 
asfáltica da rodovia São João do Paraíso-Taiobeiras na programação de 
obras para 2002, contida no orçamento do Estado. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Transporte e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Elbe Brandão e outro. 

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

PROJETO DE LEI 
Assegura o pagamento de indenização ao detentor de função pública e ao 

servidor designado da área de educação, contratado por prazo determinado, 
que esteja em pleno exercício de suas funções há mais de dois anos 
consecutivos, quando da dispensa de suas funções. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurado, ao final da dispensa do detentor de função 

pública e do servidor designado da área de educação, contratado por prazo 
determinado, que esteja em pleno exercício de suas funções há mais de dois 
anos consecutivos, o direito a indenização no valor correspondente ao último 
salário percebido, acrescido de todas as vantagens do cargo, por cada ano 
trabalhado. 

Parágrafo único - A indenização ao servidor será quitada até noventa dias 
após a data de seu desligamento. 

Art. 2°- Os recursos financeiros necessários ao pagamento da indenização 
serão originários do orçamento do Estado. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que se 

institucionalize uma grande injustiça contra os detentores de função pública e 
também contra os servidores designados da área de educação, admitidos por 
prazo determinado. 

Para isso, estamos propondo o pagamento de uma indenização 
correspondente ao valor de um salário-base, acrescido de todas as 
vantagens do cargo, tendo como referência o último salário percebido, para 
todo servidor da educação que vier a ser dispensado de suas funções após 
dois anos de efetivo trabalho prestado ao Estado. 

Trata-se de um projeto socialmente justo, uma vez que visa a proporcionar 
segurança a milhares de servidores públicos que encontram-se 
desprotegidos, sem o apoio de uma legislação específica. 

A aprovação deste projeto vai, ainda, contribuir para impedir que o 
Executivo deixe de cumprir a Constituição, ao estabelecer o prazo máximo de 
um ano para efeito de contratação por tempo determinado. 

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados para 
aprovação deste projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. 

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Meio Ambiente e dos Deputados lvair Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva e Marco 
Régis (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recente 

matéria publicada na imprensa retrata a grave situação de uma das mais 
importantes instituições de nosso Estado, concebida para viabilizar o acesso 
do cidadão carente à prestação jurisdicional. Refiro-me à Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais. 

Os números divulgados dão a exata dimensão de como a demanda junto à 
Defensoria Pública é cada vez mais crescente e apontam para a insuficiência 
do número de Defensores para atuar nos processos, que se arrastam por 
meses e até anos no Judiciário. Ainda pior é o fato de que muitas comarcas 
sequer contam com a existência da Defensoria Pública. 

Lembro aqui que a Assembléia Legislativa já realizou vários encontros e 
audiências públicas sobre essa questão, já tendo colhido razoáveis subsídios 
para a adequada discussão e apreciação dessa matéria. 

Diante desse quadro, desejo, desta tribuna, renovar o nosso apelo ao 
Governador Itamar Franco, para que avalie a possibilidade de acelerar a 
remessa a esta Casa de projeto de lei que institua a Lei Orgânica da 
Defensoria Pública, como forma de valorizar o trabalho do Defensor Público, 
bem como de criar mecanismos que possibilitem a existência de melhores 
condições para o atendimento à população carente, que recorre à Defensoria 
na esperança de ver atendidos suas solicitações ao Poder Judiciário. 

É inegável, Sr. Presidente, a importância da Defensoria Pública, apesar de 
nosso Estado não estar contemplado com essa assistência em diversas 
comarcas. É importante o que os Defensores Públicos vêm fazendo em prol 
do cidadão. Diga-se de passagem que, mesmo com seus salários parcos, os 
Defensores Públicos têm contribuído efetivamente para melhor distribuição 
da justiça. Muitos deles atuam até como julgadores, conciliadores e - por que 
não dizer? - como verdadeiros sementeiros da paz, da prosperidade e do 
mecanismo do Poder Judiciário. Realmente, ainda o Poder Judiciário conta 
com o braço forte, com a participação efetiva de todos os Defensores. O 
Defensor Público é aquele que é chamado, convocado para as causas das 
pessoas de baixa renda, para que possam ter pelo menos o direito de se 
fazerem representar junto ao Poder Judiciário. Se a Constituição prevê, dá 
direito ao cidadão de ter o seu advogado na busca da tutela jurisdicional, 
temos de valorizar muito o Defensor Público, que, lamentavelmente, por 
vezes, não é defendido. Já solicitamos, inúmeras vezes, da Procuradoria-
Geral do Estado, do Governador Itamar Franco, que tem sido tão sensível em 
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todos os momentos, a valorização desses profissionais. Diga-se de 
passagem, foi por mérito de S. Exa., quando Presidente da República, que a 
Defensoria Pública teve instituída a sua lei orgânica nacional. Não é justo que 
Minas continue aguardando a designação, por meio de concurso público, 
para os novos Defensores. Defendemos a comunidade, o povo. Tenho a 
certeza absoluta de que, com essa lei orgânica, esta Casa rapidamente irâ 
discutir e apreciar a matéria, e o nosso Governador determinará, por meio de 
edital de concurso, que todas as comarcas tenham Defensor Público, 
auxiliando os que mais necessitam de justiça. 

Outro assunto, Sr. Presidente, que desejo mencionar e que causa 
preocupação, são os rumos que estão tomando os movimentos de 
paralisação dos professores universitários e dos servidores do INSS, em 
razão do tratamento que o Governo Federal vem dispensando às 
reivindicações por eles formuladas. 

O impasse ora estabelecido, decorrente da intransigência do Ministro da 
Educação em negociar com os professores de ensino superior, jâ vem 
provocando em todo o País sérios prejuízos, pois o calendário escolar das 
universidades federais já está irremediavelmente comprometido: alunos que 
concluiriam agora seus cursos já não poderão fazê-lo, e os vestibulares já 
têm sua realização afetada. 

É o caso da UFMG, que aguarda a conclusão das negociações entre o 
Governo e os professores para estabelecer a data do seu vestibular de 2002. 
Das doze instituições de ensino superior em Minas Gerais, cinco já 
modificaram seu calendário. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
cumprimento-o pelas duas vertentes de seu pronunciamento. Na primeira, 
com muita propriedade e conhecimento de causa, V. Exa. fala sobre a 
importância da valorização dos Defensores Públicos. Esperamos que esta 
Casa nos dê a oportunidade de apreciar o projeto do Sr. Governador, 
mostrando o ponto de vista dos Deputados com relação a essa matéria. 

O segundo assunto abordado por V. Exa. diz respeito à greve, que, 
segundo o nosso entendimento, é um direito legítimo de reivindicação. Mas, 
quando se faz um movimento dessa natureza, um movimento dos mais 
justos, é necessário que as autoridades tenham sensibilidade para abreviar o 
máximo possível o tempo de paralisação das escolas públicas federais de 
ensino superior, como é o caso da UFMG, das Universidades de Viçosa, de 
Lavras, etc. Temos várias universidades, em que centenas de alunos 
precisam dar prosseguimento aos seus cursos. 

Estamos constatando o medo dos alunos que estão concluindo seus cursos 
nas diversas áreas, além do prejuízo incalculável causado a milhares de 
jovens inscritos para o vestibular, que já estava marcado. Hoje não sabem 
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quando será realizado. Essa ansiedade, essa angústia e essa agonia 
causarão problemas a esses jovens, que se prepararam para prestar o 
vestibular. 

Fazemos coro com o pronunciamento de V. Exa. e esperamos que esta 
Casa possa se manifestar junto ao Ministro da Educação, mostrando que a 
sociedade brasileira já não agüenta essa ansiedade. É necessário que se 
abrevie o tempo de negociação e que se levem em consideração não 
somente os professores, mas também os milhares de estudantes do País. 
Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Carlos 
Pimenta. O aparte de V. Exa. vem ratificar a nossa preocupação para com o 
povo mineiro, particularmente com os futuros universitários. 

Tive a oportunidade de presidir a audiência pública da Comissão de 
Trabalho, Previdência e Ação Social no último dia 1 O de outubro, quando 
ouvimos o clamor desses servidores em nosso Estado. Nessa oportunidade, 
conhecemos os vários pedidos dos servidores, os quais compreendem 
reajuste salarial de 75%, incorporação das gratificações e reposicionamento 
no quadro de servidores das instituições federais de ensino; porém, apesar 
de serem essas as demandas mais destacadas pela imprensa, é preciso 
enfatizar outros aspectos importantes mencionados pelos professores 
universitários, de igual relevância para a existência de uma universidade 
capaz de atender às expectativas de nossa sociedade e dos que nela 
ingressam com o propósito de obter formação de alto nível. 

Vale lembrar, então, a necessidade de autonomia universitária, a ampliação 
das bolsas de iniciação científica, a realização de concurso público, a 
elaboração de outro programa de avaliação do ensino, uma vez que o 
conhecido "provão" já desempenhou o seu papel e requer a implementação 
de novas etapas, o aumento de recursos para os hospitais universitários, e 
por último, mas talvez a medida de maior importância, a reforma curricular e 
a extensão universitária, esta indispensável no ensino superior. 

Em decorrência dessas reivindicações, a Comissão do Trabalho aprovou 
requerimento de nossa autoria, em que formulamos veemente apelo ao 
Governo Federal, aos Srs. Ministros da Educação, do Planejamento e da 
Previdência Social, para que estabeleçam um efetivo canal de negociação 
para que essa questão tenha rápida solução, não mais se alongando nem 
implicando maiores prejuízos para a população do Estado. 

No caso do INSS, por exemplo, a situação é crítica e caótica. São inúmeras 
as pessoas que aguardam o retorno do funcionamento dos mais de 1 00 
postos de atendimento em todo o Estado, na expectativa de requerer 
benefícios a que têm direito, como o salário-maternidade, que não está sendo 
pago, obrigando muitas mulheres a retornarem prematuramente ao trabalho. 
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Não resta dúvida de que esse é um quadro que requer muito equilibrio, 

determinação e boa-vontade do Governo Federal. É preciso solução rápida e 
satisfatória para que essa verdadeira crise, que abala importantes setores da 
administração federal, comprometendo o atendimento à população, seja 
brevemente analisada pelo próprio Governo, garantindo a todos o direito à 
liberdade, à educação, de ir e vir. 

O Deputado Carlos Pimenta afirmou que a Assembléia Legislativa deveria 
participar dessa negociação. Apresentamos requerimento para que os 
Ministros da Educação e da Previdência Social recebam a Comissão do 
Trabalho, recebam uma frente parlamentar desta Casa para discutir os 
assuntos. No entanto, lamentavelmente, nenhuma resposta conseguimos. 
Estamos aguardando e cobrando do Governo Federal que coloque fim, 
definitivamente, a essas questões, que têm trazido os mais sérios problemas 
ao Estado e ao Brasil. 

É necessária determinação. O que falta é cidadania, é sentimento patriótico 
dos nossos governantes da esfera federal, os quais não tomam providências, 
fazendo com que o sentimento do povo mineiro e do povo brasileiro, em 
nenhum momento, seja atendido. Mas cabe a esta Assembléia, sim, a 
cobrança e, se necessário, iremos a Brasília para buscar soluções efetivas 
para que essa angústia seja solucionada. 

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria ainda de manifestar nossa 
preocupação quando, ontem, terminamos as últimas audiências da Comissão 
Especial das Rodovias, que instalamos nesta Casa para discutir, 
efetivamente, os assuntos pertinentes às nossas rodovias e, particularmente, 
à Rodovia 459, que está em estado caótico e trágico. Na semana passada, 
estivemos em Brasília, acompanhando vários Prefeitos da região, juntamente 
com o Prefeito de ltajubá, e conseguimos uma audiência com o Ministro de 
Gestão e Planejamento, que nos informou existir a possibilidade de se 
liberarem parcos recursos para a recuperação desse trecho, devendo essa 
medida ser anunciada por esses dias. Temos de cobrar e agir, esse é o 
nosso papel na defesa do nosso povo e de nossa gente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, telespectadores da TV Assembléia, hoje gostaríamos de abordar o 
tema - e o estaremos fazendo - a respeito da região de Rio Pardo, que 
produz muito e possui um clima extremamente propício para o café. Na 
região de Taiobeiras, tem-se conseguido exportar o café irrigado a R$21 0,00 
a saca, diferentemente do restante do preço do café mineiro, que está em 
torno de R$1 00,00 a R$120,00. Essa é uma região extremamente rica cujo 
número de estradas asfaltadas é mínimo. Temos cidades como Montezuma, 
Vargem Grande do Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, 
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lndaiabira e Rio Pardo de Minas, sem o tão sonhado asfalto. Algumas 
licitações já foram feitas anteriormente, e partes das estradas começaram a 
ser construídas, mas o asfalto ainda não chegou lá. 

Estamos extremamente satisfeitos, porque o Governador Itamar Franco e o 
Vice-Governador Newton Cardoso autorizaram o edital para uma licitação do 
asfalto ligando Taiobeiras a Rio Pardo de Minas e, também, ligando 
Taiobeiras a São João do Paraíso, passando por lndaiabira. Temos feito esse 
pedido incessantemente e iremos marcar, rapidamente, uma audiência com 
nosso Governador ou com o Vice-Governador, porque o trecho que liga 
Taiobeiras a Rio Pardo já nos atende bastante, mas nosso pedido é para que 
ligue Taiobeiras, passando por Rio Pardo, a Mato Verde, na BR-122. Tenho 
certeza de que nosso Vice-Governador, está atento a esse detalhe e tudo 
fará para que essa obra possa, além do edital, que ainda sairá este ano, ser 
efetivada no ano que vem, trazendo alegria para nós, Norte-mineiros, para o 
povo de Rio Pardo, São João do Paraíso, lndaiabira, Santo Antônio do Retiro, 
Montezuma, enfim, para toda aquela região, trazendo alegria para nosso 
amigo, o Pe. Ivan, de Coração de Jesus, que hoje mora em Rio Pardo e faz 
um trabalho extremamente interessante. Veremos, também, que o Prefeito 
Edson Paulino, com essa estrada, ficará com a consciência tranqüila do 
dever cumprido, assim como Niltinho Mesquita, Vereador de Rio Pardo, que, 
incessantemente, está-nos cobrando melhorias, e os outros Vereadores, o 
Presidente Juscelino, o Jorginho, o Beta, o Gera, o Cesinha, enfim, todos os 
Vereadores que lutam, há muito tempo, por essa obra, e que, agora, estará 
sendo feita a licitação. 

Queremos também dizer que o esgoto de Rio Pardo de Minas já está 
sendo feito. A COPASA e a Prefeitura têm contribuído e sido parceiras na 
abertura das valas. Também concretizaremos, neste final de ano, 28km de 
rede de esgoto de Rio Pardo. 

O orçamento da Escola Estadual Marlene do Carmo, de Rio Pardo, ficou 
pronto pelo DEOP. A bancada do Norte de Minas, coesa, esteve, na semana 
passada, com o Secretário Murílio Hingel pedindo que a licitação seja feita 
imediatamente. Espera-se que essa construção de boa qualidade do DEOP 
possa ainda fazer com que, no ano que vem, os alunos não tenham que estar 
em salas alugadas pela Prefeitura e possam ter a melhoria da qualidade do 
ensino. 

Em novembro, pelo programa emergencial, vários poços artesianos estarão 
sendo equipados, começando com três. Os Vereadores já estiveram aqui 
pedindo que outros que necessitam desse instrumento possam ser 
atendidos. Assim como a recuperação do poço da localidade de Gênio, que 
está feito há muitos anos. Parece que desabou, e a COPASA vai recuperá-lo. 
Hoje utilizamos esta tribuna para trazer alento e esperança para a 
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Governador Itamar Franco e Vice-Governador Newton Cardoso, confiamos 
muito que essa licitação autorizada por V. Exas. e pelo DER venha a ser 
efetivada com aquela pista preta, podendo levar o progresso para aquela 
região. Terminando esse tema, mando mais um abraço para o nosso 
conterrâneo Padre Ivan. 

Vamos abordar agora o assunto relacionado à cidade de Pedras de Maria 
da Cruz. Fomos surpreendidos com denúncia feita pelo Ministério Público de 
Montes Claros de que o concurso daquela cidade teria sido fraudado. Foi 
apresentado à Promotoria Pública de Montes Claros o gabarito e a prova. 
Com estardalhaço, a imprensa colocou que o Prefeito Fernando havia 
contratado uma firma, que teria deixado vazar o gabarito. 

Pasmem! Primeiro, a Comarca de Pedras de Maria da Cruz é em Januária, 
e a denúncia foi feita à Promotoria Pública de Montes Claros, que não é a 
comarca certa para receber a denúncia. Depois de simples análise da prova 
e do gabarito, viu-se que a prova havia sido aplicada em outra cidade da 
região, e que o gabarito objeto de denúncia feita pela imprensa, por pessoas 
que não têm compromisso com a verdade, era de uma prova que havia sido 
feita por outra firma, em outra cidade. Nada tendo a ver com a realidade de 
Maria da Cruz. 

Tentou-se jogar lama, mas rapidamente esse denuncismo infundado de 
pessoas que querem simplesmente aparecer na mídia e jogar lama nas 
outras acabou sendo identificado. 

Na próxima semana ficarei um dia em Montes Claros para saber dos 
detalhes. Quero, inclusive, visitar o Ministério Público de Montes Claros, que 
recebeu essa denúncia, sendo que a Comarca deveria ser a de Januária, 
para ter explicação de como essas coisas acabam acontecendo. 

Prefeito Fernando, Vice-Prefeito Astério, Srs. Vereadores, administração da 
cidade de Maria da Cruz, queremos que continuem com esse excelente 
trabalho, fazendo com que aquela população esteja sempre satisfeita e 
sendo bem atendida na área de saúde. Na área de educação, o Vice-Prefeito 
Astério está comandando e fazendo grande melhoria. Estradas como nunca 
vimos em Maria da Cruz estão sendo feitas com cascalhamento, um trabalho 
de primeira qualidade. Foi iniciada também uma usina de reciclagem de lixo, 
numa parceria com a COPASA. Vários outros projetos estão sendo 
colocados. Não serão essas denúncias infundadas, Prefeito e amigo 
Fernando, que irão fazer com que essa administração seja prejudicada. 
Parabéns e continuem com o bom trabalho. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
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O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho 

insistentemente a esta tribuna denunciar as irregularidades cometidas por um 
dos Juízes de Ribeirão das Neves, Wenderson de Souza Lima, acobertado 
por dois Promotores - Rodrigo Fonte Boa e Leonardo Barbabela. Afirmei aos 
nobres colegas que ele estava protegendo e absolvendo traficantes de 
drogas no município. Alguns de meus colegas, que acreditam até em Papai 
Noel, solicitaram que eu trouxesse provas, principalmente depois que 
protocolei pedido de CPI para apurar irregularidades no Fórum, envolvendo o 
Juiz Wenderson, os dois Promotores e o Escrivão, o Tabelião do Cartório, 
Antônio Carlos Gomes, e todas as irregularidades praticadas pelo Ministério 
Público e pelo Poder Judiciário local. 

Da mesma forma que subi a esta tribuna trazendo outras provas, estou 
complementando-as, trazendo a esta Casa documentos que comprovam a 
real existência de uma quadrilha dentro do Judiciário de Ribeirão das Neves, 
onde o Juiz defendeu, absolveu, lutou e continua lutando pela permanência 
do Tabelião da Comarca, que desapareceu com 280 processos. Quem falou 
isso foi o próprio Juiz que antecedeu o criminoso e traficante, Juiz 
Wenderson de Souza Lima. O processo administrativo foi instaurado e 
comprovou o arquivamento indevido de 280 processos, a maior parte deles 
relativa a traficantes, praticado pelo Tabelião e corroborado por esse Juiz 
protetor de traficantes. 

Não satisfeito diante da necessidade da substituição do Tabelião por um 
servidor concursado, o Juiz Wenderson encaminhou ofício ao Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, defendendo o Tabelião corrupto, Antônio 
Carlos Gomes, e, na verdade, mentia, pois omitia que o serventuário público 
havia sido acusado de práticas delituosas no exercício de sua função. A 
Corregedoria de Justiça encaminhou uma assistente social para analisar a 
situação em que se encontravam os funcionários do Fórum, assustados com 
a truculência e a coação praticada pelo Tabelião, pelo Juiz e pelos 
Promotores. 

Agora, trago a prova do envolvimento do Juiz Wenderson de Souza Lima 
com o tráfico de drogas. Acredito que hoje não seja somente no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Estou encaminhando à Mesa documentação que comprova o que 
anteriormente afirmei e cópia das decisões do Juiz, que extinguem processos 
movidos contra traficantes que atuavam dentro do sistema prisional do 
Município de Ribeirão das Neves. Pasmem! Sequer essas decisões foram 
publicadas no "Diário do Judiciário", caderno do "Minas Gerais", como é feito 
com todas as decisões tomadas no município. As decisões, por ordem do 
Juiz, foram afixadas, como ele diz, no "hall" do Fórum, mas isso nunca 
aconteceu. Não é possível que uma Casa continue calada enquanto o 
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narcotráfico açambarca as nossas instituições. O mínimo que esta Casa 
deve fazer é instalar uma comissão parlamentar de inquérito. 

Digo, mais uma vez, que nunca tive nenhuma indecisão com relação a 
mandatos. Mas esse mandato tem-me enojado. Uma Casa de homens, na 
sua maior parte, de bem, tem-se desviado de seu curso por medo, por 
covardia, por subserviência e algumas coisas mais, que prefiro omitir. Sr. 
Presidente, se esses motivos não são suficientes para instalar uma CPI em 
Ribeirão das Neves, para averiguar os fatos, voltarei a esta tribuna para falar 
mais algumas coisas que imagino estejam acontecendo para justificar a 
subserviência desta Assembléia. 

Existe uma parte podre da nossa justiça, acobertada pela Corregedoria de 
Justiça do Estado. Minha irmã, Juíza da Comarca de Bom Sucesso, por 
perseguição, sofreu um atentado praticado pelo Promotor daquela cidade, um 
carioca, que deve ser da Baixada Fluminense, onde só existe bandido. Ele 
atirou nela, como já o fez a outro Juiz, em Tombos. E vejam o envolvimento 
da Corregedoria com o tráfico de drogas em Minas Gerais. O Corregedor 
pediu a transferência de minha irmã para outro lugar. Mantêm-se os 
bandidos, e vemos toda essa perseguição. Não vou calar-me. Quando era 
caminhoneiro, já falava o que pensava e continuarei a fazê-lo como 
Deputado, sem mandato, com mandato, sem imunidade, com imunidade. 
Não deixarei de denunciar. O homem tem de ir até as últimas conseqüências 
na denúncia. 

Em Ribeirão das Neves, temos um Juiz bandido, Wenderson de Souza 
Lima, dois Promotores bandidos, Rodrigo Fonte Boa e Leonardo Barbabela, 
um deveria chamar-se "Fonte Podre", e o outro Barba não-sei-do-quê, e um 
Escrivão corrupto, protegidos pelo Tribunal de Justiça e por sua 
Corregedoria. Entrarei com um processo, que deverá medir quase um metro 
de altura, relativo às corrupções daquele Juiz, para ver o que acontece. 
Acreditar na justiça, já não o faço. Nossa justiça tem uma banda podre que é 
muito maior do que se imaginava, envolvida com tráfico de drogas e tudo o 
mais. Para corroborar as afirmações, digo que esse cidadão, Wenderson de 
Souza Lima, já fez uma viagem para o exterior, conhecendo um país. 

Quando viajamos, qual o primeiro país que desejamos conhecer? Seria a 
Colômbia? Pasmem! O único país que o Juiz conhece é a Colômbia. O Juiz 
de Neves, Wenderson de Souza Lima, fez uma única viagem ao exterior, 
para a Colômbia. Quando falo que grande parte do nosso Judiciário está 
envolvido com drogas, é com provas. Todos os processos de traficantes de 
Ribeirão das Neves são extintos, arquivados ou os traficantes são absolvidos. 
Será que está fazendo isso sozinho? Não, está repartindo a propina com 
Desembargador, com Corregedor e outros. Não pode uma sociedade ficar 
calada diante disso. Contra a minha familia, tenho certeza de que nada farão. 
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Quem trafica e cheira é traficante português, já falei isso. Mas queira 
Deus que não faça nada contra a familia de vocês, porque estão protegidos 
por esta Casa, uma Casa que, como já disse, me enoja, porque grande parte 
dela, além de subserviente, é covarde. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, o Deputado Amilcar 

Martins. 
O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na tarde de 

ontem, subi a esta tribuna e disse que continuaria na minha luta, com a 
certeza de que não é solitária, de denunciar a verdadeira face do Governo 
Itamar Franco. 

Hoje, estou na tribuna para falar sobre o conceito de democracia do 
Governador Itamar Franco. Refiro-me, particularmente, à TV Minas, estatal, 
com funções culturais claramente estabelecidas no seu regimento, na sua 
própria origem e com o papel de integrar as diferentes regiões de Minas para 
segurar a nossa unidade e a nossa força como Estado. Por diversas vezes, 
estive nesta tribuna denunciando o escandaloso e escancarado uso político 
da TV Minas. Virou televisão chapa-branca, sem maquiagem. É 
assumidamente chapa-branca. Quero relembrar que, no início de 1999, na 
sabatina do indicado para a Presidência da TV Minas, Sr. Luís Alberto 
Monteiro, denunciei, pessoalmente, que a placa com o nome de um dos 
parceiros da TV Minas, Fundação Renato Azeredo, que é o nome de um dos 
maiores políticos de Minas, pai do ex-Governador Eduardo Azeredo, na TV 
Minas, estava tampada. E mostrei fotos disso. O então Presidente da TV 
Minas, Luís Alberto Monteiro, reconheceu e pediu desculpas publicamente. 
Isso está registrado nos anais da Assembléia. 

Para continuar no exercício político da TV Minas, não foi nomeado, até 
hoje, o Conselho Curador dessa TV, que é presidido pelo Secretário de 
Estado da Cultura. Sei disso, porque, quando fui Secretário de Estado da 
Cultura, presidi esse Conselho Curador, que é composto por representantes 
da sociedade civil. Pessoas ilustres da comunidade, como o Guy de Almeida, 
controlavam essa TV. 

Entretanto, no final do terceiro ano de governo, ainda não foi nomeado o 
Conselho Curador da TV Minas, numa clara operação para que seja 
efetivamente uma televisão chapa-branca. A demissão política de seus 
funcionários já foi denunciada várias vezes, apesar de o Governador estar 
com a mania de dizer que nunca perseguiu ninguém, nem fez demissões 
políticas. Trarei a relação dos funcionários da TV Minas e da PRODEMGE 
demitidos, pois, apenas nessa última, foram mais de 70. E quero ouvir do 
Governador o desmentido disso. 

Em 12/7/2001, formalizei uma representação junto ao Ministério Público, 
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denunciando o uso político da TV Minas, que transmitiu a inauguração da 
sede do PMDB, quando foi lançada a pré-candidatura do Governador Itamar 
Franco à Presidência. Até hoje, entretanto, não obtive resposta. Porém, no 
último domingo, dia 4, no jornal "Estado de Minas", foi publicada uma matéria 
muito bem fundamentada, assinada pela jornalista Heloísa Neves e intitulada 
"TV Minas na Campanha Eleitoral". Nela, a jornalista Heloísa Neves lembra 
um levantamento realizado entre 22 e 31/10/2000, por meio da gravação de 
15 edições do "Jornal Minas", veiculado pela emissora. Segundo a matéria, 
"A emissora educativa, em 10 das 15 edições pesquisadas do 'Jornal Minas', 
exibiu matérias, entrevistas e comentários, todos favoráveis à pré-
candidatura do Governador à Presidência e contrários ao Governo Federal. O 
PMDB é o único partido a aparecer na programação". Ela afirma, então, que, 
em 15 programas, 1 O continham matéria de natureza político-partidária, 
defendendo a candidatura do Governador Itamar Franco. 

Ainda nessa reportagem, vemos que o noticiário político da emissora citou 
o Governador por 14 vezes durante os telejornais e que, em três das quatro 
entrevistas dadas pelo Governador, exibidas pela emissora, ele fala de sua 
própria candidatura às prévias do PMDB. Por 11 vezes, a candidatura de 
Itamar às prévias é mencionada por apresentadores, repórteres ou 
comentaristas e, em duas edições, a imagem do Senador Pedro Simon é 
exibida, sem entrevista, de forma absolutamente gratuita. 

No dia 29/10/2000, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de sete entrevistas 
apresentadas, seis foram com depoimentos favoráveis à candidatura Itamar, 
entre eles os dos atores José Lewgoy e Lucélia Santos. Em três entrevistas, 
Itamar Franco fez críticas ao Governo Federal e ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

O que a TV Minas tem a dizer sobre isso? Na matéria, consta que a 
Presidente em exercício da emissora, Cristina Mendes, afirma "Chapa-branca 
são os outros". Ela diz que "a TV Minas não faz o jogo da mídia comercial". 

A imprensa no Estado e no País é chapa-branca, sendo beneficiada com 
recursos federais. Finalmente, afirma tex1ualmente: "A imprensa brasileira e a 
mineira é hoje chapa-branca, só fala bem do Planalto, do Governo Federal", 
justificando essa postura grosseira dos fatos, promovida pela TV Minas. 

Feita essa denúncia, lanço a seguinte pergunta. Nos programas "Alta 
Tensão", do jornalista Carlos Chagas, que infelizmente vem demonstrando 
essa vocação chapa-branca, e no "Palavra Cruzada", quantos e quais 
Deputados desta Casa já foram entrevistados? Quero saber se é verdade 
que há uma censura e um impedimento para que qualquer representante da 
Oposição não tenha nem mesmo o nome mencionado na programação da TV 
Minas. Isso é grave. Essa é a democracia do Governador Itamar Franco. 
Pratica essa democracia demitindo politicamente funcionários honrados e 
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corretos. Demitiu muitos da TV Minas e da PRODEMGE. Trarei a lista 
com os nomes dos demitidos. Desejo saber a resposta do Governador a esse 
jornalismo nojento, chapa-branca, distorcendo a verdade. Entre 15 jornais da 
TV Minas que foram pesquisados, dez fizeram apologia direta da candidatura 
de Itamar Franco à Presidência da República. Isso é democracia, Governador 
Itamar Franco? É dessa forma que V. Exa. é democrata? Nas quatro 
entrevistas feitas com V. Exa., defendeu pessoalmente a sua candidatura às 
prévias do PMDB. Esse é o papel da TV Minas? É para isso que foi criada e 
é mantida pelo povo? Por essas razões, mais uma vez, estou encaminhando 
hoje representação formal ao Ministério Público do Estado, reproduzindo 
essa matéria. Mais uma vez, apelo para a independência, para a autonomia, 
para a dignidade e para a soberania do Ministério Público, que tem por dever 
de ofício investigar essas questões. Novamente, faço, formalmente, esse 
apelo ao Ministério Público, para que fiscalize os atos desse Governador e o 
uso indevido que faz do dinheiro público, pois utiliza indevidamente uma 
televisão que foi criada para integrar o nosso Estado, como televisão cultural, 
respeitando as opiniões e o povo de Minas Gerais. Pergunto a todos os 
membros do Conselho Curador da TV Minas, que, no Governo passado, 
trabalharam fiscalizando o funcionamento da TV Minas, se é mentira o que 
estou dizendo. Tive a honra e o privilégio de, como Secretário da Cultura, 
presidir o Conselho da TV Minas. À época, era dirigida por um grande 
jornalista, Paulo Valadares, que conseguiu, dando prosseguimento ao 
trabalho iniciado pelo ex-Presidente da TV Minas, Paulo Ribeiro, 
profissionalizar o trabalho, inclusive os programas jornalísticos da TV Minas, 
que possuíam espaço para a crítica ao próprio Governo. É uma vergonha o 
que a TV Minas faz hoje no Estado. 

Apelo aos membros do Ministério Público - que têm demonstrado 
independência para tantas investigações -, para que não se esqueçam de 
investigar o que está ocorrendo na TV Minas. Estou dando entrada hoje a 
uma representação contra a TV Minas, para que se apure a veracidade das 
informações contidas nessa matéria publicada no dia 4, domingo, no "Estado 
de Minas", na pág.4, intitulada "TV Minas na Campanha de Itamar". É isso 
que a TV Minas está fazendo: proselitismo político, campanha para o 
Governador como candidato às prévias à Presidência da República, pelo 
PMDB. 

Pergunto aos Deputados: quais foram entrevistados pela TV Minas? Que 
vozes da Oposição foram ouvidas na TV Minas? Faz parte das nossas 
funções, do nosso compromisso com o povo, fiscalizar o Poder Executivo. 
Vamos fazê-lo com independência, com autonomia, com soberania, com 
dignidade. Não vamos deixar que um Governador mal-intencionado, que não 
tem limite na sua vontade de ser Presidente da República - da outra vez foi 
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Presidente por acaso -, use o aparelho e os recursos do Estado, a TV 
estatal e todos os meios que pode, de forma legal ou não, para fazer a sua 
campanha pessoal. É preciso dar um basta. 

Deixo aqui a minha palavra indignada de protesto. Não vamos concordar 
com isso. Estarei nesta tribuna tantas vezes quantas forem necessárias para 
denunciar o descaso, o desmando, os absurdos cometidos pelo Governador 
Itamar Franco. 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, tendo em vista a questão de ordem do Deputado Ermano 

Batista referente à comunicação da Bancada do Partido Liberal, indicando o 
titular da Liderança da Minoria, a qual foi despachada na reunião ordinária 
realizada ontem, à tarde, decide sustar os efeitos da mesma até decisão 
definitiva sobre o assunto. 

Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Ivo José, 2'-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2', art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei n' 1.711/2001 ao Projeto de Lei n' 
1.71 O, ambos da Comissão Especial das Taxas, por guardarem semelhança 
entre si. 

Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Ivo José, 2'-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa n' 9, os Requerimentos n's 2.786 e 2.788 a 
2. 792/2001, da Comissão de Transporte. 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 de Meio Ambiente - aprovação, 
na 75' Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n' 1.749/2001, do Deputado lvair 
Nogueira, e do Requerimento no 2. 72212001, do Deputado Gil Pereira 
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(Ciente.Publique-se.); e pelo Deputado Deputado lvair Nogueira 
indicação do Deputado Márcio Cunha para membro efetivo da CPI das 
Carvoarias na vaga do Deputado Chico Rafael (Ciente. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão e do 

Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicitam a inclusão, na ordem do 
dia 21/11/2001, da Proposta de Emenda à Constituição no 63/2001. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno. 

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 nos 346/99, 
do Deputado Amilcar Martins, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Especial de Despesa de Recuperação de Interesses Difusos Lesados; 
774/1999, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios 
para o controle da ordem cronológica dos pagamentos dos contratos 
administrativos; 1.110/2000, da Deputada Elbe Brandão, que dispõe sobre o 
controle e a fiscalização do desmonte de carros pelas oficinas denominadas 
ferros-velhos e dá outras providências; 899/2000, do Deputado Paulo Piau, 
que dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras 
providências; 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; 1.219/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe 
sobre o serviço voluntário no Estado, 1.244/2000, do Deputado João Paulo, 
que obriga as empresas prestadoras de serviços de telefonia a instalar 
aparelhos de medição de consumo nos telefones fixos e dá outras 
providências; 1.393/2001, do Governador do Estado, que dá nova redação a 
dispositivo da Lei no 6.763, de 26/12n5; 1.300/2000, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de 
lbirité; e 1.450/2001, da Deputada Maria José Haueisen, que obriga a 
impressão do nome do responsável cível e criminal em formulário emitido por 
fornecedor de produto ou serviço. À sanção. 

O Sr. Presidente - Relatório Final da CPI do Fundo SOMMA, que apura as 
possíveis irregularidades na execução de obras municipais financiadas com 
recursos do Fundo. Foi apresentado, no prazo recursal, requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, para reexame, pelo Plenário, de parte das 
conclusões do relatório referente ao Município de Bocaiúva. vem à Mesa 
requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando o adiamento da 
discussão das conclusões do relatório final da CPI do Fundo SOM MA. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Rogério Correia - Somos favoráveis ao requerimento do 

Deputado Antônio Andrade. A Bancada do PT apresentou um recurso sobre 
o Relatório Final do Fundo SOMMA no prazo regimental de 48 horas, para 
que este não fosse aprovado antes de vir a Plenário. então, vamos votar o 
requerimento para adiamento até para que possamos saber como agir no 
caso do recurso que o PT apresentou em tempo adequado. 

O Sr. Presidente - A Presidência reconhece que houve um equívoco. No 
entanto, quando o Plenário voltar a reexaminar o relatório, o recurso da 
Bancada do PT será recebido. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Requerimento da Comissão de 

Transporte, em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr. José Élcio Santos 
Montese, Chefe do 6° Distrito Federal do DNER-MG, solicitando sejam 
enviados com urgência a essa Comissão o Edital de Licitação no 307/01-06. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a 
apreciação do Projeto de Lei no 1.767/2001 pela Comissão de Saúde desta 
Casa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento no 2.340/2001, da Comissão de Saúde, solicitando ao 
Procurador-Geral de Justiça informações sobre o andamento da investigação 
realizada pelo Ministério Público no CARDIOMINAS, decorrente da 
solicitação contida nas conclusões da Comissão Especial e da CPI que 
procederam a estudos sobre o referido hospital. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1 , que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 2.340/2001 
na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 2.374/2001, do Deputado José Braga, que solicita ao 
Secretário da Educação informação sobre os estudos realizados pelo 
Conselho Estadual de Educação a respeito da inclusão das disciplinas 
filosofia e sociologia no currículo das escolas de ensino médio. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.380/2001, da Comissão do Trabalho, que solicita ao 
Presidente da HEMOMINAS informações sobre o fechamento do plantão 
naquela entidade. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
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Requerimento no 2.387/2001, da Comissão de Educação, solicitando ao 
Secretário da Educação esclarecimentos a respeito da proibição contida em 
oficio desse Secretário, dirigida às diretoras das escolas estaduais de 2° 
grau. A Mesa da Assembléia opina pela rejeição do requerimento. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estamos dando 

ciência de questão de ordem que estamos encaminhando à Mesa, com 
relação à Decisão da Presidência, a propósito da PEC no 70/2001, de nossa 
iniciativa, a qual foi anexada à PEC no 74/2001, da CPI da Saúde. 

Efetivamente, é difícil para nós compreender as razões que levaram a 
Presidência a dar prioridade à PEC no 74/2001. Existia, no Relatório Final da 
CPI da Saúde, recomendação semelhante sobre a matéria em questão qual 
seja, limitar o prazo de provimento de cargos de presidentes de entidades da 
administração pública indireta que não tenham sido sabatinados por este 
parlamento. Mas o relatório em questão foi datado de 13/9/2001 e publicado 
no dia 20 do mesmo mês. Já a PEC no 70/2001, de nossa autoria, foi 
apresentada em 25/9/2001. Finalmente, a PEC no 74/2001 foi apresentada 
em 30/10/2001. 

Quer isso dizer que a PEC no 74/2001 só foi apresentada quando aquela de 
nossa iniciativa já havia sido protocolada. Isso nos leva a questionar a 
decisão de V. Exa., formulando uma série de indagações: Teria a CPI da 
Saúde se esquecido da própria recomendação de apresentar PEC sobre o 
assunto? Será que a PEC de nossa autoria teve também o mérito de 
despertar a CPI para o cumprimento de sua própria recomendação? A origem 
da iniciativa teria mais peso, em sendo de Comissão, e não de um 
Deputado? Por que a CPI levou nada menos que 40 dias entre a conclusão 
do relatório e a apresentação da PEC no 74/2001? 

São questões que nos ocorrem e para as quais não encontramos imediata 
explicação. Cumpre-nos ressaltar, aliás, que a motivação da CPI da Saúde 
foi especifica, enquanto a nossa era mais genérica, por dizer respeito ao bom 
funcionamento da máquina administrativa em geral: preocupava-nos, e 
preocupa-nos, o fato de presidentes de órgãos da administração indireta 
ocuparem indefinidamente o cargo, sem serem sabatinados e aprovados por 
esta Casa. Esse fenômeno, incidentalmente, tornou-se lamentável praxe na 
administração do atual Governo Itamar Franco. 

Permitimo-nos citar aqui os arts. 52 e 64, inciso 11, da Constituição do 
Estado, que podem nos trazer algumas luzes sobre o assunto: 
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"Art. 52 - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa, 

que se compõe de representantes do povo mineiro, eleitos na forma da lei". 
"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta de, no mínimo, 

um terço dos membros da Assembléia Legislativa". 
Em nenhum momento o legislador constituinte atribuiu maior peso à 

atuação de Comissão, em detrimento da do Deputado. O que se considera é 
o Poder Legislativo como um todo e que as Propostas de Emenda à 
Constituição sejam apresentadas por determinado número de Deputados. 

Diante do exposto, Sr. Presidente, julgamos questão de bom-senso que V. 
Exa. mude a sua decisão, dando precedência à PEC no 70/2001, à qual 
deveria ser anexada a PEC no 74/2001. A propósito, como subsídio de ordem 
geral, mas sempre aplicável, lembramos que o art. 62, inciso XXXIII, alínea 
"d" da Constituição, teve sua abrangência restringida pela ADIN no 1.642: a 
parte do texto que se referia aos diretores do sistema financeiro estadual foi 
julgada inconstitucional. Não se aplica, assim, o referido no 1 o item de sua 
decisão de 30/10/2001, que ainda lista, entre os cargos, aqueles ocupados 
por dirigentes do sistema financeiro estadual. 

Sr. Presidente, essa é a questão de ordem que gostaríamos de formular e 
de dar ciência à Casa. 

O Sr. Presidente - Deputado, sua questão de ordem será respondida 
oportunamente. 

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 nos 718/99 e 1.763/2001, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de 

Lei no 1.279/2000, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6.763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação do Substitutivo no 2 e pela rejeição do Substitutivo no 1, ficando 
prejudicadas as Emendas nos 1 e 2. Foram deferidos requerimentos de 
votação destacada do Deputado Adelmo Carneiro Leão, para os arts. 9°, 20 e 
23, do Deputado Antõnio Carlos Andrada, o "caput" e § 1° do art. 7°, e arts. 8° 
e 17, do Deputado Sebastião Costa, para o§ 1°, 11a do art. 1° e arts. 4° e 22, 
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todos do Substitutivo no 2. Em votação, o Substitutivo no 2, salvo emendas 
e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Amilcar Martins- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados 

que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência, nos termos do§ VI do art. 249 do Regimento Interno, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há quórum 

para votação. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo no 2, salvo 
emendas e destaques.Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo no 2, ficam prejudicados o Substitutivo no 1 e as Emendas nos 1 e 
2. Votação do § 11.a do art. 1 o do Substitutivo no 2. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, em nome da Bancada do PT, solicito a rejeição da inclusão do § 
11 a no art. 1 o do Substitutivo no 2. Esse parágrafo diz o seguinte: "A 
restituição de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior é aplicável somente 
às operações com veículos automotores novos". Entendemos que as 
revendedoras de veículos passam a ter uma vantagem enorme com esse 
parágrafo. Na verdade, não pagariam o imposto devido por uma venda que 
se fizesse superior àquela declarada pelas montadoras. Portanto, trata-se de 
algo que beneficia as revendedoras de automotores novos, as quais, 
entendemos, não têm motivo para se fazerem presentes em uma discussão 
de projeto de anistia. Isso não deve entrar em uma discussão sobre um 
projeto que trata de anistia fiscal, mesmo porque o Estado diz que não tem 
dinheiro e, nesse caso, estará isentando do pagamento do chamado imposto 
de nota cheia as revendedoras de veículos. Isso é um contra-senso. O 
Estado afirma que precisa arrecadar mais, mas abre mão da cobrança de um 
imposto para as revendedoras de veículos automotores novos. Pediria aos 
Deputados que prestassem atenção nesse contra-senso. Ao mesmo tempo 
que aprovamos a anistia fiscal, inclui-se um projeto de isenção de pagamento 
de impostos de ICMS. Há dois pesos e duas medidas, ou seja, a anistia para 
uns, alegando que o Estado não tem dinheiro, e, ao mesmo tempo, a isenção 
de pagamento de impostos para essas revendedoras de automóveis. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, a Bancada do PT solicita a rejeição desse § 
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O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação do art. 4° do Substitutivo 
no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação do "caput" do art. 7° do Substitutivo 
no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Votação do§ 1° do art. 7° do Substitutivo no 
2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação do art. 8° do Substitutivo no 2. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Votação do art. go do Substitutivo n° 2. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia• Sr. Presidente, encaminhamos 
contrariamente ao art. 9°, porque ele diz o seguinte: "Os créditos tributários 
relativos ao Instituto Estadual de Floresta, decorrentes de aplicação de 
multas por infração à legislação cometidas até 31/8/2001, poderão ser pagos 
com as reduções contidas nessa lei". Então, incluiu-se aqui - e não fazia 
parte sequer do projeto original - o perdão de multas e de juros de empresas 
que feriram leis ambientais. Incluir essas empresas que cometeram infrações 
de crime ambiental na anistia é um exagero. Peço aos colegas que 
rejeitemos esse art. 9°, não permitindo que os créditos tributários relativos ao 
Instituto Estadual de Florestas - JEF - sejam incluídos nesse parcelamento de 
multas e de juros. Crime ambiental não deveria ser beneficiado com anistia 
por esta Casa. Se já é incorreto o processo global de anistia, porque o mau 
pagador fica privilegiado, agora ainda vamos privilegiar quem, além de ser 
mau pagador, também comete crime ambiental? 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação do art. 17 do Substitutivo 
no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Votação do art. 20 do Substitutivo no 2. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Bancada do PT está 

votando contrariamente a todos esses destaques. Em relação a alguns deles, 
expressei-me aqui; sobre alguns outros, abstive-me de fazer a defesa, mas 
quero registrar que votamos contrariamente a todos esses destaques que 
fizemos. 

Chamo a atenção dos colegas Deputados para esse art. 20, que diz o 
seguinte: "Quando requerido e justificado pelo contribuinte," - o texto diz, por 
si só, do absurdo desse artigo - "o Secretário da Fazenda, ouvido o 
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Procurador-Geral da Fazenda, fará retornar à fase inicial o processo que 
se encontra em execução fiscal". Ou seja, no caso de um exame feito, que já 
está sendo executado por determinada empresa, basta que o contribuinte 
chegue até o Secretário da Fazenda - e não é qualquer contribuinte que vai 
conseguir chegar até o Secretário -, que vai ouvir o Procurador-Geral da 
Fazenda, por ele indicado, para saber se pode tirá-lo da execução fiscal e 
voltar ao início do processo dentro da Secretaria da Fazenda. Ora, que 
Secretário da Fazenda não quer um poder desses, principalmente próximo de 
um período eleitoral? Que Secretário não quer um poder desses, quando a 
legislação coloca para ele a obrigação de comunicar isso à Assembléia 
Legislativa e ao Ministério Público? O rigor da lei hoje foi votado por nós 
mesmos, nesta legislatura, exatamente para impedir relações como essa 
voltassem a ocorrer, como já ocorreram em Minas Gerais, como no famoso 
caso da Cia. Vale do Rio Doce. 

Então, Srs. Deputados, peço a sua atenção, porque esse art. 20 é imoral. 
Permitir a um Secretário da Fazenda que, apenas ouvindo o Procurador-
Geral da Fazenda Estadual, retire um processo já em execução fiscal, no seu 
final, e retorne ao início, por um simples pedido de um grande contribuinte, 
porque só este chega ao Secretário da Fazenda, é uma imoralidade nítida. 
Quando o Secretário da Fazenda veio discutir isso aqui, na Comissão de 
Fiscalização Financeira, não teve a coragem de fazer a defesa do artigo. 
Disse que não foi feito a seu pedido. 

Se não era pedido dele, se ele próprio não teve coragem de fazer sua 
defesa, trata-se de um artigo que não podemos votar, pois revoga toda uma 
legislação, obriga o Secretário a se colocar perante a Assembléia Legislativa 
e o Ministério Público quando quiser fazer algo dessa envergadura. São 
contratos e dívidas milionárias que sairão da execução fiscal, voltarão à 
origem num simples piscar de olhos e de acordo com o desejo de um homem 
só e do outro companheiro que colocou como Procurador-Geral da Fazenda. 

Peço aos Deputados que tenham, de fato, um carinho especial com esse 
artigo, pois este não pode vingar, até mesmo pela sua imoralidade. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Srs. Deputados, queremos 

encaminhar de forma contrária ao art. 20 do projeto da anistia. Concordamos 
plenamente com o que disse o Deputado Rogério Correia: que esse artigo é 
muito perigoso. Vamos levantar questão de fundo legal, porque o artigo diz: 
"Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o Secretário da Fazenda, 
ouvido o Procurador-Geral da Fazenda Estadual, fará retornar à fase inicial o 
processo que se encontra em execução fiscal ou não para reexame da ação". 
Ora, como se trata de um processo judicial, como se trata de dinheiro público, 
o Ministério Público tem de ser consultado. O processo está em andamento, 
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o interesse público é que está em jogo. Há essa questão legal aqui. 
Entendemos que o artigo comete ilegalidades, inconstitucionalidades, é 
temerário, porque o Secretário poderá, a seu bel-prazer, não estando aqui o 
Ministério Público para ser ouvido, dar uma espécie de perdão a quem lhe 
aprouver. A Secretaria vai virar um balcão de negócios, tendo o Secretário 
como condutor dessa negociata. No ano eleitoral, as pressões sobre o 
Governo serão terríveis. Não vai conseguir resistir aos que irão pressionar. 
Os que estão na fase final de sua execução vão bater às portas do Governo 
e dizer: "Olhe, abro rnão disto e daquilo, mas vamos fazer um acordo, um 
acerto". É muito perigoso, sem que o Ministério Público seja ouvido. Aliás, 
acho que o fato de não constar aqui o Ministério Público não quer dizer nada, 
porque, no aspecto processual, tem de ser ouvido de qualquer maneira. Esse 
artigo vai suscitar muita polêmica, até mesmo por sua inconstitucionalidade, 
que foi pedida por nós. Por isso, somos contra. É preciso moralizar a anistia. 
Vamos dá-la, mas não vamos misturar outros expedientes. Isso aqui não tem 
nada que ver com anistia. 

O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr.Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência torna-a sem efeito e verificando, de plano, que já 
existe quórum para votação, vai renovar a votação do art. 20 do Substitutivo 
no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.). Aprovado. 

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

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados; votaram "não" 1 O 

Deputados, e houve 3 votos em branco, totalizando 38 Deputados. Com a 
presença deste Presidente, pertaz-se o total de 39 Deputados. Está, portanto, 
ratificada a aprovação do art. 20 do Substitutivo no 2. Votação do art. 22 do 
Substitutivo no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Votação do art. 23 do Substitutivo 
no 2. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 34/2001, do 
Deputado Sargento Rodrigues, que altera a redação da Lei Complementar no 
50, de 13/1/98. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. A 
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência torna-a sem efeito e, nos termos da Decisão 
Normativa no 7, 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 38 Deputados. Com a 

presença deste Presidente, perfaz-se o total de 39 Deputados, número 
insuficiente para votação de projeto de lei complementar, mas suficiente para 
a apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.501/2001, do Deputado Mauro Lobo, que institui, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada "pregão", para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação 
com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com a Subemenda no 1, que apresenta, à 
Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO W 2 AO PROJETO DE LEI No 1.501/2001 

Institui, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada "pregão", 
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

Art. 1 o - Para aquisição de bens e serviços comuns, o Estado poderá adotar 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. 

§ 1 o - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
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mercado. 

§ 2°- O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns de que trata 
este artigo. 

Art. 2° - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 
serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito do Estado, qualquer 
que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances 
verbais em sessão pública. 

Parágrafo único - Poderá ser realizado o pregão utilizando-se recursos de 
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 

Art. 3° - O pregão é juridicamente condicionado aos princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da eficiência, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, da celeridade, da finalidade, da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, do justo preço, da 
seletividade e da comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

Art. 4° - Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos da administração 
direta dos Poderes, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado. 

Art. 5° - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente ou por delegação de competência, o 

ordenador de despesas ou o agente encarregado da compra demonstrará a 
necessidade da contratação, definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento, e designará, entre os servidores dos órgãos ou das 
entidades da administração pública estadual, o pregoeiro, com capacitação 
específica, e sua equipe de apoio; 

11 - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 

111 - nos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiadas, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. 

Parágrafo único - A equipe de apoio ao pregoeiro deverá ser integrada, em 
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sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo, posto, graduação 
ou emprego público em órgão ou entidade da administração pública, 
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou à 
entidade promotora do evento. 

Art. 6° - As atribuições do pregoeiro incluem, entre outras, a condução dos 
trabalhos de recebimento das propostas e dos lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, a habilitação, a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e a coordenação dos trabalhos da equipe de 
apoio. 

Parágrafo único - A função de pregoeiro deverá ser exercida por detentor 
de cargo, posto, graduação ou emprego público em órgão ou entidade da 
administração pública do Estado de Minas Gerais. 

Art. 7° - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 

1- a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso no diário oficial do Estado e, conforme o vulto da licitação, em jornal de 
grande circulação, facultado o processamento, também, por meios 
eletrõnicos, nos termos do regulamento de que trata o parágrafo único do art. 
20; 

11 - no aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 
local, dos dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a integra do edital 
e poderão ser recebidas as propostas; 

111 - no edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I 
do art. 5°, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do 
contrato, quando for o caso; 

IV - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis; 

V - no dia, na hora e no local designados, será realizada sessão pública 
para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu 
representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame; 

VI - aberta a sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a 
proposta comercial e os documentos de habilitação, e o pregoeiro classificará 
as propostas quanto ao preço; 

VIl - no curso da sessão, os proponentes, na forma da regulamentação 
específica, poderão fazer lances verbais e sucessivos, inferiores ao da oferta 
de menor preço, até a proclamação do vencedor; 

VIII - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério 
de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
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qualidade definidos no edital; 

IX - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto 
e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua 
aceitabilidade; 

X - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 
licitante que tiver apresentado a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 

XI - a habilitação lar-se-á com a verificação de que o licitante está em 
situação regular perante a Fazenda Estadual, a seguridade social e o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - e com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e às qualificações 
técnica e econômico-financeira; 

XII - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor; 

XIII - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

XIV - nas situações previstas nos incisos IX, XIII e XXI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XV - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o 
prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XVI - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

XVII - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor; 

XVIII - decididos os recursos, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor; 

XIX - o prazo para decisão de recurso é de cinco dias úteis, após o qual a 
autoridade competente fará a adjudicação ao licitante vencedor; 

XX - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 
será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; 

XXI - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XIII. 
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Art. 8° - É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
11 - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 

certame; 
111 - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 
gráfica e ao custo da utilização de recursos de tecnologia da informação, 
quando for o caso. 

Art. 9° - O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro 
não estiver fixado no edital. 

Art. 1 O - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o 
certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será 
descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas 
Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e em contrato e das demais cominações legais. 

Art. 11 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os realizados por meios 
eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à 
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no parágrafo único do art. 2°. 

Art. 12 - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 
normas da Lei Federal n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei no 9.444, 
de 27 de novembro de 1987. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 

apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Mauro Lobo, que 
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
encaminho o projeto com o substitutivo à Comissão de Administração Pública 
para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.439/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a 28, que apresenta. A 
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação com as Emendas 
nos 1 a 4, 6 a 9, 11 a 16, 18 a 28, com as Emendas nos 29 a 36, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 5 e 1 O. A Comissão de 
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Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
nos 1 a 36, das Comissões de Justiça e de Direitos Humanos, 37 a 66 e as 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas nos 5, 21, 22, 26, 27 e 28. 
Vem à Mesa requerimento dos Deputados Cabo Morais e Sargento 
Rodrigues solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco dias. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.628/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 
administração pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a 30, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com as 
Emendas n°S 1 a 30, apresentadas pela Comissão de Justiça, e com a 
Emenda no 31, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 31. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1.628/2001 com as 
Emendas nos 1 a 31. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.743/2001, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre a sinalização de locais de interesse ecológico. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta, e pela rejeição 
das Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo 
no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. Em votação, a Emenda no 2. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 
1.743/2001 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei no 1.351/2001, do Deputado 
Márcio Cunha, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer o Calendário 
Estadual de Eventos Culturais e Turísticos. A Comissão de Educação opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando o adiamento da 
discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.497/2001, do Deputado 

Márcio Kangussu, que proíbe as empresas de concessão de serviços 
públicos de água, luz e telefonia de fazer o corte do fornecimento residencial 
de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias especificas e dá 
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda no 1, que apresenta, ao vencido em 1 o 
turno. Vem à Mesa, requerimento do Deputado Wanderley Ávila 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. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 196" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 31/10/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto 
de Lei no 805/2000; requerimento do Deputado Cristiano Canêdo; aprovação 
do requerimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1. 706/2001; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 47/99; requerimentos dos Deputados Bené Guedes e José Henrique; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno; votação do art. 6°; aprovação; votação do art. 
7°; rejeição; votação das Emendas nos 1 a 5; aprovação - Votação, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 936/2000; aprovação na forrna do vencido em 1 o 
turno - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.273/2000; aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1 - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.566/2001; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução n° 1 .802/2001; discursos 
dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Miguel Martini - Encerramento. 

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

Torres - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
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Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra 
Pinto - 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 Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini 
- 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 9h15min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

-O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", 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 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 80512000, do 

Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a política estadual de incentivo 
à criação e à implantação de consórcio intermunicipal para a prestação de 
serviços públicos de interesse comum e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de Administração Pública. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Cristiano Canêdo, em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei 
n° 805/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.70612001, do Governador do 
Estado, que altera o Decreto-Lei no 942, de 11/1 0143, que autoriza o Governo 
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a doar à Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos na Fazenda 
da Baleia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Justiça. Em votação, o substitutivo no 1, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o 
Projeto de Lei no 1. 706/2001 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 47/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do 
transporte, da comercialização e da distribuição de medicamentos no Estado 
e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas as Emendas nos 1 a 5, que, nos termos do§ 4o do art. 189 do 
Regimento Interno, serão votadas independentemente de parecer. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por 
sua vez, requerimentos dos Deputados Bené Guedes e José Henrique, em 
que solicitam votação destacada dos arts. 6° e 7°, respectivamente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 6°, destacado. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 7°, 
destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitado. Em votação, as Emendas nos 1 a 5, sem parecer. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 47/99 
na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°S 1 a 5, exceto o art. 7° 
do projeto. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 936/2000, da CPI do IPSM, que 
autoriza o IPSM a alienar bens. 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 no 
936/2000 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.273/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei no 12.462, de 7/4/97, que cria o 
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN -, e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
1.273/2000 na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.566/2001, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que estabelece a política estadual de reciclagem de materiais. 
A Comissão de Meio Ambiente 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° 1.566/2001 na forma do vencido 
em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução no 1.802/2001, da Mesa 
da Assembléia, que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e 
ao decoro parlamentar. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nos 1 a 7, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Para discutir, com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezada assistência, 
telespectadores da TV Assembléia, a minha presença na tribuna será bem 
rápida. Quero apenas informar que estamos encaminhando e protocolando 
um substitutivo ao Projeto de Resolução no 1.802, que estabelece 
procedimentos disciplinares à ética e ao decoro parlamentar e dá outras 
providências. É o conhecido Código de Ética, cuja iniciativa é da Mesa da 
Assembléia. 

Por que? Porque, apesar do trabalho bem-feito e elaborado que foi 
apresentado e que se encontra em tramitação nesta Casa, entendemos que 
o código de ética votado pela Câmara dos Deputados, articulado e levado a 
bom termo por seu Presidente, Deputado Aécio Neves, tem um texto mais 
substancioso, mais bem acabado. Em relação a essas questões, a Câmara 
dos Deputados tem mais conhecimentos e mais tradição, pela própria 
condição de ser o maior Poder Legislativo do País. Nosso substitutivo 
espalha-se quase 100% no projeto federal. Pegamos o código de ética 
aprovado pela Câmara, obviamente fazendo as adaptações e adequações 
relativas à Assembléia de Minas e ao aspecto constitucional e regimental, 
preservando, ao máximo, a proposta aprovada por aquela Câmara. 

Então, Sr. Presidente, ocupamos a tribuna para comunicar que nossa ação 
quanto ao código de ética da Casa é a apresentação desse substitutivo 
inspirado, praticamente em sua totalidade, no código de ética votado pela 
Câmara dos Deputados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós 

também, juntamente com o Deputado João Leite, apresentamos duas 
emendas a esse projeto de resolução. Desde a época em que fui Presidente 
da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -, já tínhamos a 
preocupação de estabelecer um código de ética para todos os Legislativos 
Estaduais do País. Foi feito um estudo contratado por nós e, na penúltima 
conferência da UNALE realizada no Rio Grande do Sul, depois de o assunto 
já ter sido bastante discutido por todos os parlamentares brasileiros que 
quiseram participar do debate - convidamos todas as Casas Legislativas -, foi 
constituída uma comissão e aprovada uma proposta e uma sugestão para 
que todos os Legislativos Estaduais a acolhessem. A partir da aprovação ou 
da acolhida de cada parlamento estadual, cada Assembléia Legislativa 
disporia de um código de ética. 

Ao mesmo tempo, a própria UNALE possui um código de ética. Foram, 
portanto, tratadas duas questões. Primeira: existe, hoje, um código de ética 
da UNALE que estabelece sua relação com os Deputados e os Poderes 
Legislativos estaduais; a outra é a sugestão para o código de ética de cada 
parlamento. Talvez o Rio Grande do Sul seja hoje o Estado que mais 
avançou nessa questão do código de ética. Fiz contato com diversos 
parlamentares e técnicos daquela Casa. 

Em breve, será promovido seminário em que esse tema estará na pauta 
para discussão. Aliás, seria bom que sugeríssemos que os jornais, rádios e 
televisões também criassem seu código de ética. Hoje, inclusive, vi notícia 
em um jornal envolvendo meu nome, com uma foto que não tiveram nem o 
cuidado de observar que foi tirada há três anos, quando estava em 
campanha política, provavelmente para o Governador Eduardo Azeredo. 
Colocaram como se fosse foto recente. A mídia também precisa de ética, tem 
o dever de informar, mas precisa de um comportamento ético, evitando 
montagens facilmente feitas, que não refletem a verdade. Nem me 
perguntaram se assinei ou não tal documento. Se tivessem perguntado, teria 
dito que assino qualquer documento, desde que assessorado por meu 
advogado e foi o que fiz naquela época. la assinar, só que o rapaz saiu 
correndo antes e não quis que eu assinasse. la, porque meu advogado 
estava perto e falou que podia assinar que estava tudo ok. 

Esse comportamento não deve ser exigido só do Poder Legislativo, mas da 
mídia e de toda a sociedade. Nada mais ético, correto e oportuno que nós, 
como Poder responsável, por fazer leis e fiscalizar, tenhamos também nosso 
Código de Ética, até para que tenhamos mais força para exigir, porque é isso 
que devemos fazer. 

Enquanto representantes do povo mineiro, somos responsáveis pelo 
funcionamento de todas as instituições do Estado no que diz respeito à 

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



325 
normatização, elaboração de leis, e até mesmo à fiscalização. 

Estou satisfeito porque o Poder Legislativo começa a ocupar seu espaço. 
Participei, na segunda-feira próxima passada, junto com os Deputados 
Cristiano Canêdo e Márcio Cunha, em Goiânia, na Assembléia Legislativa, de 
um debate da UNALE, em que propomos que o Congresso Nacional amplie 
nossa competência legiferante muito limitada pela Constituição de 1988. 
Queremos espaço maior para legislar, mas, ao mesmo tempo, cobramos do 
Poder Legislativo de Minas, maior atenção no seu aspecto fiscalizador. 

Somos, como todos os Legislativos Estaduais, limitados na competência 
legiferante. A Constituição de 1988 reservou para o Congresso Nacional, a 
Câmara dos Deputados e as Câmaras Municipais a maioria das prerrogativas 
das matérias. O Poder Legislativo Estadual foi negligenciado nesse aspecto. 
Ficamos muito reduzidos em nossa competência legiferante. Ou é 
competência da Câmara dos Deputados, ou das Câmaras Municipais, ou 
iniciativa privativa do Executivo. Sobra o que para nós? 

Ainda assim, há falta de compreensão de muitos parlamentares, já observei 
isso em diversos lugares. Pensam que o Deputado não pode fazer uma lei 
porque cria despesa. Pode sim, isso não está vedado, desde que a despesa 
esteja prevista no orçamento. Se criar previsibilidade no orçamento, posso. 
No pouco espaço que nos resta, ainda há incompreensão sobre nossa 
limitação. 

Acredito que o Código de Ética vai na lógica para onde caminha a 
sociedade. 

A sociedade já está sabendo separar o joio do trigo. A sociedade está 
aprendendo a escolher os veículos de comunicação que vai assistir e ler e as 
rádios que vai ouvir. Certamente, está preferindo os órgãos que obedecem a 
critérios éticos e morais, que cumprem uma função pública, e não os que 
defendem interesses menores. 

As duas emendas que apresentamos pretendem dar transparência, mostrar 
para a sociedade a atuação de cada parlamentar e valorizar o conselho de 
ética que será criado. 

Aqui estamos defendendo as duas emendas e a criação do código de ética, 
como início, porque a sociedade e a mídia haverão de acompanhar nosso 
comportamento e verificar se condizem com a ética e a moral. Só não 
podemos nos acovardar; só não podemos fazer de conta que a sociedade 
não está a exigir de nós uma nova postura. Queremos caminhar, sim, em 
caminhos justos, verdadeiros, éticos e morais. A sociedade haverá de exigir 
que cada um assuma sua responsabilidade no cumprimento desses valores. 

Evidentemente, estamos num Estado de direito, que só considera alguém, 
culpado depois do processo transitado em julgado. Hoje, é muito comum os 
ardorosos defensores da justiça e da ética prejulgarem. "A priori", todo 

L---------0 ---------' 



326 
homem público, ao ser denunciado, já está condenado. Tem de provar 
que é inocente. Sua chance de defesa fica, assim, reduzida. O que queremos 
é que haja ética e moralidade, que se apurem todos os fatos, mas que se 
espere o julgamento. Existem recursos. Uma emissora de televisão andou 
dizendo que não se deve nem apresentrar recursos. Ora, como? O direito, o 
julgamento, a justiça têm um processual. Ninguém pode ser prejulgado; 
ninguém pode ser condenado "a priori". Esse comportamento não contribui 
para melhorar nossa sociedade. 

Consideramos o código de ética um avanço. É um primeiro momento. Pode 
ser alterado. Há outras propostas de emenda, até mesmo de um substitutivo, 
e nossas duas emendas, que, esperamos, sejam aprovadas. 

O Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais precisa avançar. Nossa 
competência legiferante, apesar de limitada pela Constituição Federal, é 
bastante eficiente, mas nossa competência fiscalizadora ainda deixa muito a 
desejar, porque a transferimos, com freqüência, para o Tribunal de Contas. 
Precisamos recuperá-la imediatamente, sob pena de prejudicarmos a 
sociedade mineira. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Temos de ter um código de ética, 
mas acho que esta Casa está muito submissa às críticas da imprensa de 
Minas Gerais, críticas essas nem sempre justas ou sensatas. Devemos 
conduzir o processo legislativo de acordo com as discussões dos partidos e 
das Lideranças, não de acordo com a imprensa, que, deliberadamente, está 
contra o Poder Legislativo. Temos de nos agigantar nesse processo, não nos 
acovardar, porque, quem não deve, não teme. Temos de nos reestruturar. 
Temos de discutir melhor o código de ética. Não devemos votar o código de 
ética porque a imprensa assim o quer. A sociedade deseja o código de ética 
para o parlamento. A imprensa tem de fazer seu papel, mas cabe a nós 
deliberar, e não decidir apressadamente. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Concordo, Deputado Marco Régis. Não creio 
que a imprensa tenha forçado que a Mesa propusesse esse código de ética. 
Pelo contrário, a inspiração foi a partir do código de ética em discussão no 
Congresso Nacional. Como uma das unidades da Federação, devemos 
ajustar a realidade do Estado de Minas Gerais a essa realidade. 
Determinados setores da imprensa precisariam de código de ética. 

Ontem, aproximadamente 20 Deputados fomos levar nossa solidariedade, 
nosso abraço, nosso conforto ao Cardeal D. Serafim Fernandes de Araújo, 
uma das vítimas da falta de ética de determinados veículos de comunicação. 
Quando não há ética, alvejam pessoas erradas, como no caso de D. Serafim. 
D. Serafim entregou-me sua declaração de Imposto de Renda, dizendo que 
distribuísse aos parlamentares, para fazer o uso que julgar conveniente. Em 
outra oportunidade, falarei sobre esse assunto. 
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A sociedade está a exigir comportamento ético de todos, não somente 

do Poder Legislativo. Por isso, Deputado Marco Régis, não concordo com V. 
Exa. quando diz que foi a imprensa. Primeiramente, a imprensa precisa de 
um código de ética. O Poder Legislativo de Minas Gerais tem de fazer uma 
releitura de nosso papel, de nosso comportamento. Temos de nos ajustar 
para cumprirmos o papel que a sociedade espera. Depois de corrigirmos 
todas as questões internas, sem dúvida, temos de ir à sociedade, como é o 
caso da proposta de emenda à Constituição que estabelece o teto salarial no 
Estado de Minas Gerais. Temos de votar, sim, temos de estabelecer um teto, 
sim, temos de exigir transparência para saber quanto ganham o Presidente e 
os Diretores da COPASA, quanto ganham o Presidente e os Diretores da 
CEMIG, quanto ganham os Promotores, os Procuradores, os Juízes, os 
Desembargadores, os Conselheiros. É o que a sociedade exige. 

A partir da criação de nosso código de ética, quando fizermos as correções 
necessárias no Poder Legislativo, cumpriremos nosso papel. O Deputado vai 
parar de fazer assistencialismo, vai parar de fazer favores, vai legislar, 
representar a sociedade e fiscalizar. 

Tenho dez requerimentos, protocolados na Mesa, solicitando informações 
do Poder Executivo, que até agora não foram votados. 

Temos uma emenda à Constituição, com o apoio dos outros parlamentares, 
que obriga os Presidentes de fundação e autarquia a ser sabatinados nesta 
Casa, porém o Governador desconsidera esse fato. E o Poder Legislativo, o 
que faz? 

Temos uma lei, não só federal, uma lei estadual sobre o SIAFI-Cidadão, 
mas o Executivo não cumpre essa obrigação legal. Temos uma lei federal 
que obriga a criação do Centro de Fiscalização, e ele não é implantado. 
Graças a Deus, numa conversa com o atual Presidente do Tribunal de 
Justiça, ele assumiu esse compromisso. Isso, um ano e quatro meses depois. 
Pelo menos esse Presidente tem demonstrado real interesse em cumprir a 
justiça no Estado. 

De 92 leis relativas à área de saúde - segundo o Deputado Edson Rezende 
-, apenas 2 estão sendo cumpridas. Ora, o Poder Legislativo precisa, sem 
dúvida alguma, recuperar as suas prerrogativas. Somos o Poder dos 
Poderes. O Judiciário julga as leis que o Legislativo faz, e o Executivo as 
cumpre. Ao poder público não é dado fazer nada que a lei não autorize. 
Precisamos resgatar a nossa competência de fiscalizar, porque o Tribunal de 
Contas se tem mostrado incompetente para cumprir a sua função. Temos de 
nos debruçar sobre essas questões. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado Miguel Martini. 

Concordo quando V. Exa. diz que temos de ficar nesta Casa fiscalizando, 

'---------0---------' 



328 
legislando, como o fizemos até agora. Posso falar do meu caso em 
particular. Tenho 14 anos de vida pública e crescemos a cada eleição. Saí 
para Vereador em Belo Horizonte com 3.014 votos e na última eleição tive 
quase 43 mil votos. Mas posso garantir a V. Exa, Deputado Miguel Martini, e 
a todos os Deputados presentes que, se ficarmos apenas fiscalizando, 
legislando, se não tivermos condições de fazer alguma coisa por Belo 
Horizonte, por Minas Gerais, para o mais carente, perderemos a eleição. 
Basta olharmos as últimas pesquisas sobre esta Casa realizadas pela Vox 
Populi. Ficou bem claro que a população mineira não quer que nós, 
Deputados, só fiscalizemos, só legislemos, quer que cobremos mais do 
Governo. Então, se o Governo não faz, temos de fazer, Deputado Miguel 
Martini. 

Além de legislar, fiscalizar, que é muito bonito, temos muitas leis nesta 
Casa, mas o meu eleitor - e o da maioria dos Deputados - espera o mata-
burro que está caído e que levemos à associação comunitária, por exemplo, 
uma ajuda para o sustento de uma creche. 

Não gostaria, mas já disse isso aqui diversas vezes. Vou dar um exemplo. 
Até então, estávamos ajudando na ampliação da creche Amigos da Criança, 
no Morro do Papagaio, que abriga quase 200 crianças. Com tudo o que 
ocorreu, tivemos de parar. As chuvas estão chegando, e é necessário cobrir, 
mas já fui atrás de todo Governo para pedir ajuda e não consegui nada. 

Outro exemplo é o da Darlene, que está internada na Santa Casa e pediu 
auxílio dos companheiros da Rede Globo para fazerem uma matéria, 
principalmente agora que vai começar uma novela que fala da sua doença. 
Se não são os R$400,00 que estou tirando do meu bolso e que estou dando 
a ela mensalmente, já teria morrido de fome. São coisas como essa que a 
população tem de entender. 

Vou dar um exemplo claro: o Deputado Durval Ângelo foi reeleito com 43 
mil votos, tendo saído de 15 mil. No Governo passado, ele fiscalizava - fazia 
oposição - e legislava, mas você acha que ele saiu de 15 mil para 43 mil 
votos, como eu, por quê? Por causa de seus belos olhos azuis ou da sua 
atuação política aqui? Não! E vejam que ele é do PT, que não é clientelista. 
O que conseguiu foi por causa da verba de subvenção, que usou com 
seriedade. Foi por isso que cresceu. 

O eleitor que agora vê este Deputado não está querendo saber. Em 
resolução, pedimos a criação da TV do Legislativo, de forma que, hoje, esta 
Casa é transparente para todo o Estado. Se Deus quiser, com a ajuda do 
Deputado Antônio Júlio, chegaremos a todos os municípios. Mas será que 
isso vale alguma coisa? Ou aquela ambulância valeu mais? Vou dar outro 
exemplo. O Deputado Arnaldo Pena, durante quatro anos, trabalhou, ajudou, 
fez leis e brigou neste Plenário pela cidade de Entre-Rios de Minas. Faltando 
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15 dias para a eleição, o provedor do hospital me procurou, pedindo uma 
ambulância para seu hospital. Vejam que o Deputado Arnaldo Pena já tinha 
dado uma ambulância para a Prefeitura, mas fiz essa solicitação ao Governo, 
e a ambulância foi doada ao hospital carente de Entre-Rios de Minas. Vejam: 
o Deputado Arnaldo Pena, trabalhou, durante quatro anos, fazendo leis, 
fiscalizando e brigando por Entre-Rios de Minas; o Deputado Alencar 
conseguiu, com o Governo, uma ambulância a 15 dias da eleição. Marquei 
um comício nessa cidade, mas nele não pude ficar - tinha outro compromisso 
em Ferros, que fica longe dali. Agora, pasmem, Deputados: ao abrirem-se as 
urnas, o Deputado Alencar da Silveira Júnior teve 980 votos naquela cidade; 
o Deputado Arnaldo Pena, que trabalhou por quatro anos e também 
conseguiu uma ambulância para a Prefeitura, teve 400 votos. Será que é isso 
o que a população quer? A população está carente ... 

Só para completar, Deputado Miguel Martini, temos de exigir, sim, uma 
atuação do Governo; temos de tentar conseguir alguma coisa do Governo 
para essa população carente que aí está. Vou repetir: tive 980 votos, e o 
Deputado Arnaldo Pena, 400. Deputado Miguel Martini, quantos votos V. Exa. 
teve em Entre-Rios de Minas? 

O Deputado Miguel Martini · Acho que a fala do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior vem fortalecer o debate, mas quero dizer-lhe que temos uma 
responsabilidade muito maior diante da sociedade. Se tiver de pedir favores 
ao Governo para ser eleito, prefiro não ser eleito. Meu papel, como 
Deputado, é o de exigir do Poder Executivo que seja competente; que tenha 
políticas públicas que atendam aos interesses da sociedade. E tenho, aqui, 
um orçamento público em que posso definir isso; tenho CPis, comissões 
especiais e competência já delegada pela Constituição, pelo povo de Minas 
Gerais, para exigir que esse Governo não me faça favores, mas que cumpra 
o seu dever. Infelizmente, negligenciamos esse nosso papel e criamos na 
sociedade um vício que lhe é desastroso, de modo que aqueles que fazem 
favores se beneficiam. Quero dizer, Deputado Alencar da Silveira Júnior, que 
considero que desde que me elegi Deputado nunca fiz um favor para eleitor 
nem município algum; fiz obrigação. Deputado político, não faz favor para 
ninguém, pois foi eleito para servir à sociedade; para reivindicar em favor da 
sociedade, por meio dos mecanismos constitucionais e legais que existem. O 
problema é que aceitamos esse jogo. Mas eu não o aceito. Se V. Exa. diz 
que legislar, fiscalizar e representar o povo não dá eleição, prefiro não ser 
eleito. 

Para eu executar, vou me candidatar a um cargo executivo. É essa a 
deformação que existe na nossa sociedade, é esse equívoco que faz com 
que na Assembléia Legislativa, como de resto todo o Brasil, a base 
governista tenha os favores do Governo, votando tudo de interesse do 
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Governador, independentemente de ser contra o interesse da sociedade. 
E a Oposição é perseguida, no caso deste Governo: muitos projetos 
aprovados aqui são vetados para forçar o parlamentar a fazer a vontade do 
Executivo, e não a do povo de Minas Gerais. 

Acredito num parlamento independente e acho que estamos caminhando 
para isso. Os nossos instrumentos de planejamento público são riquíssimos, 
mas nós, do Poder Legislativo, estamos negligenciando o nosso papel. Na 
Constituição de Minas Gerais há algo diferente das outras Constituições: os 
mecanismos de controle, os mecanismos de planejamento não são somente 
a LDO ou um instrumento público. Está previsto em nossa Constituição o 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. O problema é que 
ninguém leva a sério esses mecanismos. No PMDI existe um conselho que é 
apenas uma fachada. 

Quando lemos o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e o 
PMDI, vemos que um é cópia do outro com pequenas variações. Enquanto 
parlamentares, podemos discutir com a sociedade para que ela, através de 
sua representação, diga quais as suas prioridades nas áreas da saúde, da 
educação, do saneamento e do desenvolvimento, para que o parlamentar 
não seja apenas um despachante de luxo de secretaria em secretaria, de 
diretoria em diretoria, pedindo favores, como V. Exa. bem disse: "Fui pedir ao 
Governo, e ele não deu". Deputado não tem que pedir, Deputado tem de 
consignar na lei e exigir o cumprimento do orçamento público. Tem de 
discutir melhor o PPAG, tem de discutir melhor o PMDI e envolver a 
sociedade. Nós, Poder Legislativo, já avançamos muito nisso. Pena que 
paramos porque as audiências públicas se tornaram uma falácia, porque o 
Executivo não cumpria o seu papel e este Poder Legislativo dava 
suplementação de 50% a 60% ao Poder Executivo. 

O Executivo está tão viciado que manda. Em vez de pedir quanto quer de 
suplementação e dizer para onde encaminhará esse recurso, diz que quer 
mudar de 2% para 8% a suplementação. Isso não é pedido de 
suplementação. Esta Casa não pode votar desse jeito. O Governo mandou o 
orçamento para cá, isso significa que estudou as prioridades, quais eram as 
necessidades - o pior é que isso não é feito. 

Quando discutimos o orçamento do ano passado para vigorar neste ano, 
perguntamos o que significavam aquelas ações da CEMIG, e um técnico do 
planejamento respondeu: "Como isso consta em todos os orçamentos, 
pusemos isso, mas não tem nada a ver". 

É importante começarmos a discutir os orçamentos públicos e limitar a 
suplementação. Achamos que a suplementação é necessária para não 
engessar o Executivo, mas tem de ser em cada subprograma, cada projeto 
ou cada atividade. Não pode ser genérica como tem sido feita. Se dermos 
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uma carta ao Executivo, temos de pedir favores a ele. O Poder Legislativo 
tem de resgatar isso, Deputado Alencar da Silveira Júnior. Se discutirmos 
seriamente o orçamento público, se formos competentes, V. Exa. não 
precisará pedir o favor de uma ambulância. V. Exa. colocará isso no 
orçamento, e o Governo terá de cumprir, porque a sua obrigação é cumprir 
aquilo que a Assembléia Legislativa autoriza. Precisamos acabar com os 
favores políticos. Não precisamos de favores. Se a sociedade depender dos 
nossos pedidos de favores, estará mal representada. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - V. Exa. tem um 
discurso esplêndido, acho que é o mesmo que o PT fazia aqui no Governo 
passado. Percebemos que só mudam os atores, mas os discursos continuam 
os mesmos. V. Exa. está falando da mesma forma que o PT falava contra 
Eduardo Azeredo. É a mesma coisa. E vou pedir até licença ao Presidente 
para subir à tribuna e relembrar tudo isso. É muito bonito, Deputado Miguel 
Martini, falar como V. Exa. está falando, que a base de Governo está sendo 
atendida em que, em nada; que a Oposição está sendo alijada do processo. 
Em que? Não sei. A realidade é que ninguém está sendo atendido neste 
Governo. Tem de atender? Sim. É bonito fazer discurso como este, Deputado 
Miguel Martini, mas será que o eleitor quer isso? Para ele, está faltando é um 
prato de comida. 

Só para completar, o discurso de V. Exa. é excelente. É o discurso do PT 
de antigamente e da Oposição atual e será o discurso da Oposição no 
próximo Governo. Só que está chegando o momento em que o povo não 
quer saber mais disso, o povo quer saber de atos. 

E como o Governo deve proceder? V. Exa. lembrou bem que o Presidente 
da Loteria está lá, já saíram quatro, mas até hoje não veio aqui para ser 
sabatinado por esta Casa. O que podemos fazer? Temos de brigar mais? 
Sim. Acho que cumpro o meu papel, legislo, fiscalizo e ajudo da maneira que 
posso, faço a minha parte. Mas V. Exa. tem de se lembrar de que temos de 
começar a falar de uma maneira diferente para o Governo. Temos de dizer a 
ele que, se não começar a atender a esses pequenos pedidos feitos por 
Minas - e não é nem pedido, agora estamos intimando -, S. Exa. também 
ficará a ver navios. 

Mas, repito, o discurso de V. Exa. é o da Oposição antiga e o será daqui a 
quatro anos. E, se Deus quiser, se o povo mineiro assim julgar, estaremos 
nesta Casa, e vou lembrar-me disso. O que falei há quatro anos para o PT 
falo hoje para V. Exa e vou falar para quem fizer oposição daqui a quatro 
anos. Acho que temos de somar e cobrar. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Alencar, só queria rememorar a V. 
Exa. uma questão diferente. Fiz campanha para o Governador Eduardo 
Azeredo no 1 o e no 2° turnos. Assumi, junto à sociedade, o compromisso de 
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ajudar a governar de acordo com as propostas defendidas pelo então 
Governador Eduardo Azeredo. Fui eleito pelo PSDB, e, como acontece no 
regime democrático em qualquer país avançado, se você defende uma 
proposta na campanha deve continuar defendendo a execução dela, e foi o 
que fiz. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - V. Exa. defendeu a 
proposta do PSDB, então. 

O Deputado Miguel Martini - E digo mais a V. Exa., fui o único Deputado da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais que abriu mão das subvenções 
sociais ainda estando no Governo Eduardo Azeredo. Fiz um discurso desta 
tribuna e abri mão das subvenções, se não me engano, em maio ou junho, e 
posso até verificar isso. 

O que estou falando, Deputado, é da coerência. Perdi o último pleito 
porque defendi a eleição do Eduardo Azeredo. E, como perdi, fui para a 
Oposição, que foi o lugar que a sociedade me reservou. Fui convidado por 
este Governo a ir para a base de apoio. Mas disse que não, que fui eleito 
para ser Oposição a este modelo, porque fiz campanha contra o modelo que 
estava ali, contra essa proposta. E verifiquei que não estava errado, continuei 
na Oposição. 

Portanto, Deputado Alencar, há algumas diferenças nisso aí. Não é 
demérito. Por exemplo, os peemedebistas que fizeram campanha para Itamar 
Franco têm de estar na base de apoio, porque foram para o palanque 
defender a proposta de Governo do PMDB. 

Então, eles têm que continuar defendendo essa proposta. Agora, o que não 
é muito bom é quando você defende na campanha. Aí a sociedade não 
entende. Você faz campanha para um governo que perdeu eleição e será 
base de apoio do outro. A sociedade não entende isso, como você defendeu 
uma proposta e agora está defendendo outra. É difícil explicar isso para a 
sociedade. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de cumprimentar o 
Deputado Miguel Martini. Quero, verdadeiramente, parabenizar V. Exa. pelas 
suas palavras. Já estou exercendo o terceiro ano do primeiro mandato, e já 
percebemos que é difícil conseguir romper essa cultura perniciosa e 
conivente da relação do Deputado com o seu eleitor, essa situação de 
pedidos e mais pedidos, que tanto eu como V. Exa. e tantos outros 
Deputados recebemos nos gabinetes. Acredito que todos os Deputados 
recebem pedidos, todos aqueles que atendem o público de uma forma geral 
recebem pedidos. São pedidos de dinheiro. Quantas e quantas vezes vamos 
atender a um cidadão, e ele diz que está apertado financeiramente e que 
gostaria que o Deputado desse uma quantia em dinheiro para ele. 
Entendemos que temos que acabar com isso. Essa cultura deve ser extinta. 
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Quando V. Exa. iniciou a sua fala sobre o nosso projeto que está em 

discussão, o enfoque principal, as suas atribuições, e V. Exa. entrou no 
capítulo das atribuições exercidas pelos parlamentares, temos, sim, que 
buscar isso a qualquer preço. V. Exa. disse que há vários requerimentos que 
o Presidente não coloca em votação. Já aparteei V. Exa., que também já fez 
da mesma forma. Entendemos que não podemos continuar fazendo de conta 
que somos fiscais do Poder Executivo. V. Exa. está plenamente coerente, na 
sua sobriedade, na sua seriedade, está muito sóbrio na sua fala, quando nos 
esquecemos dessas atribuições ou quando as deixamos em segundo plano. 
Temos, sim, que continuar exercendo o nosso papel de legislador, de 
fiscalizador, mas não podemos fazer de conta, porque o que está 
acontecendo no parlamento é que estamos fazendo de conta que somos 
fiscais do Poder Executivo. 

Portanto, estive, várias vezes, brigando com requerimentos, com projetos. 
Devemos ter um critério diferente para os projetos que vão para a pauta. 
Devemos ter um critério diferente por parte do nosso Presidente, na forma 
dos nossos requerimentos. Se o Deputado dispõe apenas de um instrumento 
previsto no Regimento Interno para poder fiscalizar o Executivo, e se o nosso 
Presidente não o coloca na pauta, algo está errado. Precisamos sentar-nos 
com. o Presidente da Casa, reunir o Colégio de Líderes e dizer ao Presidente 
que não podemos ser tolhidos no sagrado exercício de fiscalizar os atos do 
Poder Executivo. Sou Deputado da base do Governo, defendi a proposta que 
aí está, defendi o Governo desde o primeiro momento e continuo na base do 
Governo, mas não posso abrir mão dessa prerrogativa constitucional de 
fiscalizar os atos do Poder Executivo. Quando elaboramos um projeto de lei, 
e o Governo veta esse projeto, ele está exercendo tudo aquilo a que tem 
direito. Mas lá ele determina, veta e pronto, acabou. Para V. Exa. verificar, 
mesmo que votemos um projeto de maioria simples, um projeto de lei, se o 
Governador vetá-lo, precisamos de 39 votos para derrubar esse veto. Então, 
não podemos abrir mão, temos que continuar fiscalizando. Como disse o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, se temos alguém nomeado em alguma 
autarquia, e esta Casa for omissa, a omissão é da Casa. São os Deputados 
que estão sendo omissos. Independentemente de ser da Oposição ou da 
Situação, é omissão por parte dos membros do Poder Legislativo. Não 
podemos continuar permitindo essa relação perniciosa e conivente entre o 
eleitor e o Deputado. Que relação é essa? É clientelista, é assistencialista? 
Por quê? Se fizermos um retrospecto da política nacional nos últimos dez 
anos, perceberemos que avançamos quase nada. Por quê? Exatamente por 
causa dessa política de barganha, dessa política do toma-lá-dá-cá, que é 
exercida há muitos e muitos anos. 

Não conseguimos avançar nas reformas do Congresso Nacional, não 
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conseguimos avançar verdadeiramente nas questões sociais, porque isso 
é muito bom e interessa à elite dominante. Por isso, o povo continua nessa 
situação de dependência e penúria, voltando sempre aos gabinetes, quer 
seja do Legislativo, quer seja do Executivo. Precisamos acabar com isso. 

V. Exa. tem total razão quando diz que temos um orçamento. Nós, 
Deputados, deveríamos estar debruçados no orçamento. Não podemos ficar 
amarrados politicamente a quem for, no que diz respeito a cobrar. Não 
podemos abrir mão disso, não podemos deixar que isso aconteça. 

Sou autor da Emenda à Constituição no 65, que retira a competência 
privativa da Mesa para legislar sobre o Regimento Interno. Por quê? Porque 
nele temos condições de alterar os prazos e colocar instrumentos para que 
possamos fiscalizar, de forma eficaz e objetiva, os atos do Poder Executivo. 
Da forma como está, não temos condições. V. Exa. está no caminho certo. 
Sou autor da emenda. Tive a felicidade de saber que o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira está com uma proposta de substitutivo. E V. Exa. pode propor 
emenda à Constituição, porque está, na hierarquia das leis, acima do 
Regimento Interno. 

Quando atuamos nas comissões, em comissão especial ou em comissão 
parlamentar de inquérito, aprovamos vários requerimentos e expedientes que 
passam pela Mesa. Mas ficamos impedidos. Temos de começar a fazer uma 
reforma verdadeira, inclusive no nosso Regimento Interno, para que 
possamos dar a V. Exa., ao Deputado Sargento Rodrigues e a outros a 
condição verdadeira, não essa falsa, porque fazemos de conta que 
fiscalizamos o Poder Executivo. Não podemos abrir mão dessa prerrogativa. 
Fomos eleitos, verdadeiramente, para ser a voz do povo, representar o povo. 
Quando um cidadão poderá chegar às portas de uma secretaria e adentrá-la? 
Quando ele vai conseguir isso? Nunca. Então, ele vem ao nosso gabinete, 
porque somos o porta-voz legítimo do povo, para que possamos falar em seu 
nome, porque nós temos os instrumentos legais. Precisamos ter instrumentos 
legais para fiscalizar os atos do Poder Executivo, para legislar, discordar, 
fazer as emendas ao orçamento e mostrar o que está certo, o que é errado, o 
que é fictício e o que não é. 

Portanto, gostaria, novamente, de cumprimentar V. Exa. porque, enquanto 
estivermos nessa linha de raciocínio, nessa cultura de dependência, não 
vamos avançar nunca. Vamos continuar "enxugando gelo". E não podemos 
fazer isso. Precisamos, de uma vez por todas, romper essa barreira e essa 
cultura que está enraizada ao longo de anos, para que possamos, 
verdadeiramente, mostrar ao povo de Minas Gerais que o parlamento está 
mudando, que o Poder Legislativo está mudando e se transformando. 

O primeiro passo que devemos dar é votar a Emenda à Constituição no 65. 
V. Exa. vem reivindicando também, a todo preço e a todo custo, que haja 
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fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo. 

Foram 1 O requerimentos que não foram votados. E temos de votá-los. 
Temos de fazer com que esse Regimento seja cumprido. A melhor maneira 
para isso é retirar a competência exclusiva da Mesa, o que não ocorre na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Lá, podem-se aprovar 
emendas e propostas de alteração do Regimento dentro da iniciativa da 
Mesa, com assinatura de 1/3 dos parlamentares ou de comissão designada 
pela Mesa para fazer essas mudanças. 

Não estou aqui dizendo, Deputado Miguel Martini, que devemos alterar o 
Regimento a todo minuto. Mas precisamos criar esses instrumentos para que 
possamos fiscalizar verdadeiramente. Não quero continuar fazendo de conta 
que sou fiscal do Poder Executivo. 

Que o nosso Presidente não coloque em votação os requerimentos que 
precisamos ver encaminhados. Com muito custo, consegui que um 
requerimento de minha autoria fosse encaminhado. A resposta veio, mas o 
processo é lento. Temos que ter mais agilidade para dar uma resposta ao 
cidadão. Por tudo isso, cumprimento V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. A 
fala de V. Exa. enriqueceu nosso raciocínio, nosso discurso. Quero dizer que 
a democracia é o melhor sistema e o Regimento Interno da Casa tem a lógica 
do interesse do Poder Executivo e precisa avançar sobremaneira. 
Precisamos trazer o assunto para o debate e não podemos permitir que 
existam mecanismos que impeçam a discussão de idéias e de propostas, a 
fim de que sejam deliberadas em Plenário. O Plenário existe exatamente 
para isso, para discutir e debater. No julgamento das idéias, a maioria vence. 
Eu me dobrarei sempre ao que a maioria decidir. Hoje, infelizmente, o nosso 
Regimento é excessivamente presidencialista e não é democrático no nível 
em que a sociedade precisa que seja. Ficamos sempre dependendo de boa-
vontade e de favores. 

No debate realizado em uma comissão, por exemplo, Deputado Sargento 
Rodrigues, houve uma denúncia feita por uma senhora que disse que aqui 
perto da Assembléia havia clinicas de aborto. Ela disse claramente: ''Todo o 
mundo sabe disso". Eu disse que não sabia e imediatamente fiz um 
requerimento e pedi que ela indicasse o endereço dessas casas. Solicitei à 
Secretaria da Segurança Pública que fiscalizasse essa denúncia. Posso errar 
no número de dias, talvez, mas esse requerimento demorou 
aproximadamente oito meses para ser aprovado e, depois, mais não sei 
quanto tempo para obter resposta. E o Delegado respondeu dizendo que 
precisava de maiores dados, ou coisa parecida, para fazer a verificação. Ora, 
possivelmente dois dias depois, uma vez que todos puderam assistir à 
denúncia pela televisão, eles mudaram de endereço. Não temos agilidade 
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para lazer isso. 

Então, é lamentável, concordo com V. Exa., mas tenho a certeza de que o 
nosso Presidente já assumiu esse compromisso e, pela sua competência, sei 
que vai lazer uma relormulação não apenas do Regimento, mas também na 
tramitação dos processos nesta Casa. Especificamente em relação a 
requerimentos, acho que precisamos estabelecer prazos a partir do dia do 
protocolo e para uma resposta a partir de sua aprovação. Do contrário, não 
conseguiremos cumprir plenamente nossa missão fiscalizadora. 

Uma das emendas que o Deputado João Leite e eu estamos apresentando 
é a seguinte. (-Lê:) 

"A Mesa da Assembléia Legislativa publicará, ao final de cada legislatura, 
no "Diário do Legislativo" do diário oficial de Minas Gerais e tornará 
disponível em seu "site" na Internet o boletim de desempenho da atividade de 
cada parlamentar, elaborado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 
contendo as seguintes informações: número de presenças em sessões 
ordinárias e extraordinárias; participação em comissões; pedidos de licença e 
justificativas; emendas das proposições e autoria; número e motivação das 
penalidades aplicadas, decorrentes de procedimentos disciplinares". Essa é 
uma das emendas. A outra fala sobre a necessidade de o Procurador da 
Casa estar presente nas reuniões da Comissão de Ética. Dessa maneira, 
consideramos que estará havendo o aprimoramento da Comissão de Ética. 

Encerro, fazendo um apelo à Mesa Diretora para que agilize todo o 
processo de relormulação do Regimento Interno, permitindo uma maior 
democracia. É necessário reformular alguns ritos processuais que dizem 
respeito especificamente a requerimentos, como prazos e datas. Mais do que 
isso, que o Poder Legislativo cobre do Executivo as leis aqui aprovadas. 

O Governo deve ser responsabilizado por descumprir uma série de normas 
legais votadas nesta Casa. E que o povo de Minas tenha representantes que 
defendam os interesses da sociedade, não de grupos particulares. Muito 
obrigado. 

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

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

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 42• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra 
Pinto, Bené Guedes e João Leite (substituindo os dois últimos aos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior e Mauro Lobo, por indicação das Lideranças do 
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PDT e PSB, 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 Bené Guedes, 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 distribui ao Deputado João Leite as Propostas de Emenda nos 
22/99 e 50/2001, o Projeto de Resolução no 1.538/2001, os Projetos de Lei 
n°s 321, 605 e 719/99, 1.069 e 1.142/2000, 1.398, 1.625, 1.630, 1.632, 1.633, 
1.638, 1.640, 1.645 e 1.649/2001 e ao Deputado Bené Guedes, os Projetos 
de Lei nos 1.650, 1.651, 1.652, 1.655, 1.661, 1.662, 1.668, 1.670, 1.671, 
1.673, 1.675, 1.687, 1.693, 1.694, 1.695, 1.699 e 1.701/2001. Encerrada a 1• 
Parte dos trabalhos, passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final das Propostas de Emenda à Constituição nos 22/99 e 50/2001, do 
Projeto de Resolução no 1.538/2001 e dos Projetos de Lei nos 321, 605 e 
719/99, 1.069 e 1.142/2000 e 1.398/2001 (relator: Deputado João Leite). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°S 1.625, 1.630, 1.632, 1.633, 1.638, 1.640, 1.645, 
1.649/2001 (relator: Deputado João Leite); 1.650, 1.651, 1.652, 1.655, 1.661, 
1.662, 1.668, 1.670, 1.671, 1.673, 1.675, 1.687, 1.693, 1.694, 1.695, 1.699 e 
1.701/2001 (relator: Deputado Bené Guedes). 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 novembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins - Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 70• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Amilcar Martins, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado 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 informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a 
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seguinte correspondência: carta do Sr. Fábio Persi, Presidente da 
Associação Comunitária de Chonin de Cima, no Município de Governador 
Valadares, solicitando a implantação do curso de magistério na Escola 
Estadual Marçal Ciríaco; e ofício do Deputado lvair Nogueira, encaminhando 
cópia de recurso impetrado contra a prova de Geografia aplicada aos 
Professores P5. O Presidente determina à assessoria e à consultoria 
temática que tomem as providências regimentais de praxe, em face da 
correspondência. Esgotada a matéria destinada à 1 • Parte da Reunião, o 
Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei n. 0 1.351/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em 
virtude de redistribuição); e pela rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n. 0 

1.387/2001 (relator: Deputado José Henrique). Passa-se à 2• Fase da Ordem 
do Dica, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento n. 0 2.703/2001. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados quatro 
requerimentos: um do Deputado Durval Ângelo solicitando reunião para 
debater o veto presidencial à proposição de lei que instituía o ensino de 
Filosofia nas escolas públicas do Brasil; e três do Deputado Paulo Piau 
solicitando reunião para debater projetos de inserção social da raça negra; 
solicitando reunião para debater o Projeto de Lei n.o 1606/2001, que trata do 
uso do Mineirão; e solicitando que a Comissão apresente emenda 
orçamentária de interesse da FAPEMIG. O Presidente deixa de submeter à 
apreciação da Comissão, por se tratar de matéria prejudicada, dois 
requerimentos da Deputada Elbe Brandão solicitando reunião conjunta com a 
Comissão de Direitos Humanos para debaterem o Projeto de Lei n.0 

1.727/2001, do Governador do Estado; e solicitando reunião para debater os 
fatos ocorridos em Nova Era, durante o concurso público. Submetidas a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovadas as redações finais 
dos Projetos de Lei n. 0 S 1.651, 1.671, 1.675 e 1.699/2001. O Presidente 
informa que se encontram presentes representantes do Fórum de Ciência e 
Tecnologia que a Casa irá promover nos dias 5 e 6/11/2001 e concede a 
palavra as Sras. Patrícia Pimentel, Presidente da ASSECT; e Cãndida Aleixo 
Costa, Vice-Presidente da ASSECT; e aos Srs. Paulo de Oliveira, Vice-
Presidente da ACEPA; Rogério Rocha dos Santos, Presidente da ASSTRAF; 
Davidson Lopes de Figueiredo, Presidente da AEFSP; e Antônio Valetim, da 
Valmont de Uberaba. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a reunião extraordinária, no dia 25/10/2001, às 8h30min, no Teatro 
da FUNSEC, em Governador Valadares, com a finalidade de traçar um 
panorama do ensino público estadual, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Governador Valadares, 25 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - José Henrique. 

ATA DA 57• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada comissão. Estão presentes os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Alberto Pinto Coelho, Amilcar 
Martins, Antônio Andrade, Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis 
Pinheiro, Doutor Viana, Elbe Brandão, Ermano Batista, Gil Pereira, João 
Paulo, José Henrique, Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir convidados para colher subsídios para a apreciação do Projeto de Lei 
no 1.279/2000. Registra-se a presença dos Sr. José Augusto Trópia Reis, 
Secretário da Fazenda, acompanhado dos Srs. Geraldo Gomes e Marcos 
Afonso e dos Srs. Antônio de Pádua, Presidente do SINDIFISCO, Milton 
Reis, Presidente da Federação das CDLs, e Antônio F. C. Matos, Presidente 
da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais, 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem à 
reunião, para as suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao 
Sr. José Augusto Trópia Reis, para que faça sua exposição. Após a fala do 
Secretário da Fazenda, o Deputado Mauro Lobo passa a Presidência ao 
Deputado lvair Nogueira. Abertos os debates, segue-se ampla discussão 
entre os Deputados e os convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se a 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Luiz 
Fernando Faria, em que solicita seja enviado ofício ao Sr. Secretário da 
Fazenda no sentido de enviar à Comissão a relação das 500 maiores 
empresas devedoras do Estado de Minas Gerais, bem como o valor do débito 
de cada uma delas, e que sejam convidados os Srs. Caio Brandão, 
Presidente da RURALMINAS, e Murilo Badaró, Presidente do BDMG, para 
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prestarem esclarecimentos sobre os convênios assinados com prefeituras 
e proprietários rurais e, na oportunidade, discutirem o orçamento de 2002 
para a referida Fundação; do Deputado Rêmolo Aloise solicitando ao Sr. 
Secretário da Fazenda que envie à Comissão a relação dos pagamentos 
efetuados ao Estado de Minas Gerais na última anistia fiscal, bem como os 
respectivos valores recebidos. 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, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 95• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas e dez minutos do dia trinta de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo 
Rezende, Agostinho Silveira e Eduardo Hermeto, 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 Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos 
de Lei n•s 1.827/20001 (Deputado Agostinho Silveira); 1.828 e 1.832/2001 
(Deputado Márcio Kangussu); 1.830 e 1.833/2001 (Deputado Eduardo 
Hermeto); 1.831/2001 (Deputado Ermano Batista); 1.829 e 1.834/2001 
(Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade 
e pela juridicidade dos Projetos de Lei Complementar n•s 45/2001 com as 
Emendas n•s 1 a 4 (relator: Deputado Agostinho Silveira ) e 46/2001 na 
forma do Substitutivo n• 1 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); dos Projetos 
de Resolução nos 1. 794/2001 (relator: Deputado Eduardo Hermeto, em 
virtude de redistribuição) e 1.803/2001 com a Emenda n• 1 (relator: Deputado 
Geraldo Rezende) e Projetos de Lei n•s 1.764/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 1.808/2001 com a Emenda n• 1 (relator: Deputado 
Eduardo Hermeto) e 1.817/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). Da 
mesma forma, após discussão e votação, também são aprovados, cada um 
por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n•s 
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1.787/2001 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.818 e 1.819/2001 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto); 1.820/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 1.821 e 1.822/2001 (relator: Deputado Ermano Batista, 
em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei no 1. 785/2001 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 
relator, Deputado Eduardo Hermeto. Na fase de discussão dos pareceres dos 
relatores, Deputado Eduardo Hermeto, que conclui pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.759/2001 na forma 
do Substitutivo no 1 e Deputado Agostinho Silveira, que conclui pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 1.806/2001, o Presidente defere 
pedidos de vista do Deputado Ermano Batista. O Projeto de Lei no 
1. 709/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado 
Agostinho Silveira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3' Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Geraldo 
Rezende, em que solicita realização de audiência pública para discutir a 
implementação do Tribunal de Arbitragem de Minas Gerais. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Dilzon Melo - Sebastião Navarro Vieira 

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de outubro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Antônio Andrade, 
Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ermano Batista. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, 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 
presentes. O Deputado Paulo Piau faz a leitura da correspondência enviada 
pelo Sr. Renato da Cunha Oliveira, Presidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Girolando. A Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda, e 
Marcus Lamounier Bicalho, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio, representando o Sr. Omar Rezende Peres, Secretário 
daquela Pasta. O Sr. José Augusto Trópia Reis vem acompanhado dos Srs. 
Geraldo José Gomes, Marcos Afonso Marciano de Oliveira e Eduardo 
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Ferreira, assessores. O Presidente registra a presença dos Srs. Humberto 
Ferreira de Carvalho, Delegado Federal de Agricultura no Estado de Minas 
Gerais; Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON na área 
de alimentos, e Márcio Carvalho, assessor da FAEMG, e esclarece que os 
dois últimos têm assento permanente nesta Comissão. Os convidados, com a 
palavra, fazem sua exposição e, em seguida, são questionados pelos 
Deputados Paulo Piau, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo e João Batista de 
Oliveira. O Deputado Ermano Batista tece algumas considerações. Na fase 
de discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Márcio 
Kangussu apresenta requerimento no qual pede seja solicitado à Nestlé, à 
CCPR (ltambé), à Parmalat, à Cotochés e à Vigor as seguintes informações: 
o preço médio mensal pago aos produtores de leite no período de julho de 
1999 a agosto de 2001; as informações deverão ser encaminhadas 
estratificadas, da seguinte forma: a) número de fornecedores e preço médio 
mensal pago ao fornecedor de até 100 litros diários; b) idem, de 101 a 500 
litros diários; c) idem, de 501 a 1.000 litros diários; d) idem, de 1.001 a 2.000 
litros diários; e acima de 2.000 litros diários; para cada um dos estratos 
citados, enviar cópia de 3% do total das notas fiscais emitidas em cada mês; 
os critérios técnicos usados para remuneração diferenciada do preço do leite 
aos produtores; com essa solicitação, tornam-se sem efeito todas as outras 
anteriores a esta data. O Deputado Cristiano Canêdo apresenta requerimento 
no qual solicita seja convidado a participar de reunião desta CPI o Presidente 
da Associação Brasileira das Indústrias de Leite Pasteurizado - ABILP. O 
Deputado Luiz Fernando Faria apresenta requerimento no qual solicita seja 
intimado a comparecer a esta CPI o proprietário da rede de supermercados 
Irmãos Bretas e Filhos Lida., tendo em vista sua ausência, ou de seu 
representante, às reuniões realizadas em Juiz de Fora e Patos de Minas. O 
Deputado Antônio Andrade apresenta requerimento no qual pede sejam 
solicitadas informações sobre a existência de convite ou de efetiva 
participação das indústrias a seguir citadas em reunião com a finalidade de 
definir preços pagos aos produtores de leite, nos últimos 24 meses: Leite 
Glória, Mococa, COONAI, Matinal, Central Paulista e Leite Shefa. Colocados 
em votação, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que o 
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos convidados, 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Antônio 

Andrade -Cristiano Canêdo- Márcio Kangussu. 
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ATA DA 74" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia trinta de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Maria José 
Haueisen e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, 
por indicação da liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Luiz Menezes. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio A velar, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir o 
Projeto de Lei n• 1.543/2001, do Deputado Luiz Menezes. Comunica, ainda, o 
recebimento de correspondência do Sr. Firmato Pereira da Silva, Presidente 
da Cãmara Municipal de Coração de Jesus, informando a criação da 
Comissão Municipal do Meio Ambiente naquele Legislativo. Passa-se à 1 • 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação da matéria no 1 o turno, com 
as Emendas n•s 1 a 3 (relator: Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 3" Fase 
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
seguintes requerimentos: do Deputado Luiz Menezes, em que solicita visita 
da Comissão às áreas afetadas pela exploração de minério de ferro, no 
Município de ltabira; do Deputado Carlos Pimenta, em que pede seja 
encaminhado ofício ao Governador Itamar Franco e ao Vice-Governador 
Newton Cardoso, para incluir a construção da barragem na nascente do rio 
São João, no Município de São João do Paraíso, no Programa de Obras para 
o Combate à Seca no Norte de Minas; do Durval Ãngelo, pedindo seja 
realizada reunião para discutir, em audiência pública, os problemas de 
poluição causados pelas distribuidoras de gás e combustível no Bairro 
lmbiruçu, em Betim. Após, a Presidência destina parte da reunião a ouvir os 
convidados, que discutirão o Projeto de Lei n• 1.543/2001, do Deputado Luiz 
Menezes. Registra-se a presença dos Srs. Hubert Brant Moraes e Pedro 
Eustáquio Scapolatempore, respectivamente, Superintendente Comercial e 
Jurídico da COPASA-MG; Paulo Calmon Nogueira da Gama, Secretário 
Executivo do Procon Estadual; Ana Lúcia Demaria e Ana Lúcia da Silva 
Freitas, respectivamente, síndicas dos Condomínios Valeska Franco e 
Mangabeiras, e Romeu Jacó Reis, Assessor do Deputado Luiz Menezes. A 
Presidência faz as considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra aos 
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se 
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ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar - Doutor 

Viana - Miguel Martini. 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria 
Olívia e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Geraldo Rezende. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a discutir, entre outros assuntos, a cobrança de impostos no Estado 
nos eventos esportivos, em especial o ISS. A Presidência convida para tomar 
assento à mesa os seguintes convidados: Sandra Maria Balbino Marçal , 
Gerente de Tributos Mobiliários - 1° Nível , representando a Secretaria 
Municipal da Fazenda; Paulo Roberto de Freitas, Diretor Executivo do Clube 
Atlético Mineiro; Ari da Frota Cruz, Diretor Jurídico do Cruzeiro Esporte 
Clube; e Alexandre Faria, Diretor-Superintendente do América Futebol Clube. 
A Presidência concede a palavra ao Deputado lvair Nogueira, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 
Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições, pela ordem acima mencionada. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente 
passa à discussão e à votação de proposições da Comissão e passa a 
direção dos trabalhos à Deputada Maria Olívia para apresentar requerimento 
de sua autoria. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado 
Bené Guedes em que solicita sejam ouvidos os Presidentes das Federações 
Esportivas, oportunidade em que poderão ser coletados dados para subsidiar 
os trabalhos da Comissão. Ao retomar a direção dos trabalhos, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado lvair Nogueira, que apresenta requerimento em 
que solicita seja convidado o Secretário de Estado da Educação para discutir, 
em reunião da Comissão, assuntos de interesse do esporte e da educação 
em Minas Gerais, em especial o estudo da viabilidade de um programa de 
atividades desportivas nas escolas, durante os períodos de férias escolares. 
Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. Cumprida a finalidade 
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da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001 . 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olivia - lvair Nogueira - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

MÁQUINAS "OFF-LINE" 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de outubro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da 
Silveira Júnior, Márcio Kangussu e Luiz Fernando Faria, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 3" 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando seja realizada reunião, com 
as autoridades que relaciona, para debater o período em que houve 
autorização para a exploração das referidas máquinas e a sua posterior 
revogação. 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 novembro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Luiz Fernando Faria - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 16" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DE 

COMISSÕES PERMANENTES (§1°ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO) E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de outubro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, lvair Nogueira, Anderson Adauto, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, 
Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 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 é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
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apreciar a matéra 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. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer, de turno único, do Projeto de Lei no 1.763/2001, que 
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda no 8 e pela rejeição das 
Emendas de nos 1 a 7, com o voto contrário dos Deputados Rêmolo Aloise, 
Dilzon Melo e Luiz Fernando Faria. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados três 
requerimentos dos Deputados Antônio Andrada e Ermano Batista, em que 
solicitam ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral vários dados 
referentes ao Projeto de Lei no 1. 796/2001, de autoria do Governador do 
Estado, que trata do Orçamento do Estado 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 trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - lvair 

Nogueira - Dilzon Melo - Anderson Adauto. 
ATA DA 68" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise 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 Luiz Fernando Faria, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 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. Após discussão e votação, é 
aprovado, o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 825/2000, que 
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1' turno (relator: 
Deputado Mauro Lobo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo -

Luiz Fernando Faria. 
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CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Às dez horas e quinze minutos do dia sete de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio 
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 debater o Projeto de Lei n.0 

1.696/2001, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, que proíbe 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, e apreciar a matéria constante da pauta. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 1.808, no 1 o turno (Deputado 
José Henrique); e 1.817/2001, no 1° turno (Deputado Antônio Carlos 
Andrada). Esgotada a 1" Parte da reunião, 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, em 
turno único os Projetos de Lei nos 1.753 (relator: Deputado José Henrique) e 
1.765/2001 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro), que receberam parecer 
por sua aprovação, sendo o primeiro com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetidos a votação são aprovados os 
Requerimentos nos 2.721, 2.727 e 2.730/2001. Passa-se à 3" Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados quatro requerimentos: dois 
do Deputado Paulo Piau solicitando a apresentação de emendas ao 
orçamento, de interesse da UEMG e da UNIMONTES; um do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva solicitando reunião para debater a situação dos 
servidores designados em regime de opção para função pública de inspetor 
escolar; e um do Deputado Doutor Viana solicitando reunião conjunta com as 
Comissões de Administração Pública e de Trabalho, da Previdência e da 
Açao Social, para darem prosseguimento ao debate relativo ao afastamento 
preliminar de servidores, de suas aposentadoria e revogaçao. O Presidente 
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o 
Projeto de Lei n. 0 1.696/2001. Registra-se a presença dos Srs. José Marcos 
Soares de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria de Esportes; e Flávio 
Anielo Modenese, Fernando Ladeira Aragão, Paulo Gil Nunes e Ricardo 
Afonso Raso, respectivamente, Presidente, Diretor Financeiro e 
Administrativo, Diretor Jurídico e Diretor de Infra-Estrutura da ADEMG. O 
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Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas 
considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária do dia 8/11/2001, às 9h30min, na 
Sala das Comissões, para apreciar as matérias que constam no respectivo 
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique. 

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Amilcar Martins e Marcelo Gonçalves, 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 Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Marcelo Gonçalves os 
Projetos de Lei n°S 346/1999, 1.691, 1.697, 1.698, 1.712, 1.715, 1.719, 1.722, 
1.725, 1.737, 1.741, 1.748/2001 e ao Deputado Amilcar Martins os Projetos 
de Lei nos 774/1999, 899, 1.11 O, 1.21 9, 1.244, 1.300/2000, 1.393, 1.421, 
1.450, 1.619 e 1.660/2001. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a 
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 
nos 346/99 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves), 774/99, 899, 1.11 O, 1.21 9, 
1.244, 1.300/2000, 1.393, 1.421, 1.450/2001 (relator: Deputado Amilcar 
Martins). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nos 1.61 9, 1.660/2001 (relator: Deputado Amilcar 
Martins), 1.691, 1.697, 1.698, 1.712, 1.715, 1.719, 1.722, 1.725, 1.737,1.741 
e 1.748/2001 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves). 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 novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Paulo Pettersen - Mauro Lobo. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.648/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 1.648/2001, do Deputado Kemil Kumaira, pretende 
declarar de utilidade pública o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
de Teófilo Otoni, com sede nesse município. 

Publicada em 9/8/2001, vem a matéria a esta Comissão, a qual compete, 
nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciá-la sob os 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os 

autos do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua 
diretoria não são remunerados, e os diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Verificamos, até mesmo, que o art. 29 do estatuto do Conselho Municipal 
prevê que "as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos 
sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem" e o seu art. 35 
estabelece que "no caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes 
serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade jurídica". 

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei no 
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Todavia, objetivando incluir a sigla ao nome da entidade, apresentamos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 1.648/2001 com a Emenda no 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Teófilo Otoni - CMDRTO -, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 825/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela 
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Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, retorna o projeto para 
exame desta Comissão no 2° turno. 

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem caráter autorizativo, pois pretende facultar ao 

Poder Executivo a redução da carga tributária do ICMS incidente nas 
operações internas com fio sintético de malha. A alíquota atual seria reduzida 
de 18% para até 12%, igualando-se à alíquota interestadual aplicável para as 
Regiões Sudeste e Sul, nos termos da Resolução no 22, de 1989, do Senado 
Federal. 

A alíquota interna pode ser reduzida até o limite da alíquota interestadual 
sem necessidade de prévia deliberação do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ, nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituição 
Federal. 

Por outro lado, a redução da carga tributária incidente sobre o fio sintético 
de malha muito contribuirá para aumentar a base tributária, compensando a 
eventual perda decorrente da redução da alíquota. Além disso, a indústria de 
malha de Minas Gerais ganhará em competitividade, o que propiciará o 
surgimento de novas pequenas empresas, médias empresas e 
microempresas do setor e a criação de mais empregos. 

O Substitutivo no 1, acolhido em Plenário, cuidou de adequar o projeto à 
técnica tributária, atendendo ao princípio da isonomia, possibilitando um 
tratamento tributário idêntico para todas as indústrias do setor de fiação, 
têxtil, de vestuário e de calçados. 

Importa salientar que o projeto de lei em tela é de natureza autorizativa e 
que caberá ao Poder Executivo, ao implementar o benefício fiscal, não só 
cumprir os requisitos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como 
também proceder às alterações necessárias no Regulamento do ICMS para 
estabelecer a forma, o prazo e as demais condições em que os contribuintes 
poderão usufruir do benefício de redução da carga tributária. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 

825/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 825/2000 
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Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS de 18% 

para 12% nas operações internas das indústrias de fiação, têxteis, vestuário 
e calçados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 12 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 12- ........................................................... . 
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a alíquota do ICMS para até 
12% (doze por cento) nas operações internas das indústrias de fiação, 
têxteis, vestuário e calçados.". 

Art. 2° - A suplementação necessária à renúncia de receita prevista nesta 
lei estará vinculada aos recursos do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 
Estratégicas- FUNDIEST. 

Art. 3° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.160/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em exame 

estabelece requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o 
acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de níveis 
médio, pós-médio e superior na área de saúde, das instituições de educação 
integrantes do Sistema Estadual de Educação e adota outras providências. 

O projeto foi aprovado no 1 o turno, com as Emendas de nos 1 a 4, 
apresentadas por esta Comissão, retornando 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 o turno, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, na forma do vencido no 1 o turno, estabelece 

requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o 
acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de nível 
superior na área de saúde das instituições integrantes do Sistema Estadual 
de Educação. 

No decorrer da discussão da matéria em 1 o turno, foram considerados os 
aspectos relativos às legislções federal e estadual vigentes e analisado o 
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contexto de aplicação da futura norma, o que levou a conclusão da 
oportunidade do projeto. As emendas aprovadas visaram a adequar a 
proposição em alguns aspectos técnicos. 

Retornando a matéria a esta Comissão para análise em 2° turno, faz-se 
necessário também efetuar alguns pequenos ajustes no texto do projeto com 
o objetivo de atualizar seu conteúdo em face da nova legislação federal que 
dispõe sobre a organização do ensino superior, a saber, o Decreto no 
3.860/2001. 

Nesse sentido, e também visando a uma melhor adequação da 
terminologia empregada no texto do projeto, acatamos as sugestões 
enviadas pelo Conselho Estadual de Educação, anexas ao processo. 

Com vistas, assim, a procedermos aos citados ajustes, apresentamos as 
Emendas nos 1 e 2 ao vencido no 1 o turno. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.160/2000 na 

forma do vencido no 1 o turno com as Emendas nos 1 e 2, que apresentamos. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o Os processos de autorização de funcionamento, 

acompanhamento, avaliação e reconhecimento dos cursos de graduação em 
medicina, odontologia e em psicologia, oferecidos por instituições de nível 
superior integrantes do Sistema Estadual de Educação, observarão as 
disposições desta lei. 

EMENDA No 2 
Suprima-se o art. 7". 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator - José Henrique - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.160/2000 

Estabelece requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o 
acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de nível 
superior na área da saúde das instituições de educação integrantes do 
Sistema Estadual de Educação e adota outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os processos de autorização de funcionamento, acompanhamento, 

avaliação e reconhecimento de cursos classificados pelo Ministério da 
Educação como ciências da saúde oferecidos por instituições de nível 
superior integrantes do Sistema Estadual de Educação observarão as 
disposições desta lei. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao curso de 
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Psicologia. 

Art. 2° - Os projetos de criação e implantação dos cursos a que se refere o 
art. 1 o deverão ser encaminhados ao Conselho Estadual de Educação e 
submetidos à prévia avaliação do Conselho Estadual de Saúde. 

§ 1 o- Os pedidos de criação e de autorização de funcionamento dos cursos 
a que se refere o "caput" deste artigo, encaminhados por instituições de 
ensino, serão apresentados ao Conselho Estadual de Educação que os 
submeterá ao Conselho Estadual de Saúde, devendo este manifestar-se no 
prazo máximo de cento e vinte dias. 

§ 2° - Após manifestação do Conselho Estadual de Saúde, havendo 
inobservância do prazo estabelecido no § 1 °, os projetos de criação e 
implantação dos cursos apresentados pelas instituições de educação 
deverão ser reencaminhados ao Conselho Estadual de Educação para 
emissão de parecer conclusivo. 

Art. 3° - O Conselho Estadual de Saúde analisará os projetos de criação 
dos cursos a que se refere esta lei, avaliando a necessidade social, as 
condições de saúde coletiva e a eficácia da ação dos profissionais em 
questão, na área geoeconômica da instituição postulante, incluindo, na 
oportunidade, a apreciação e a manifestação das autoridades de saúde do 
município ou da região na qual se instalará o curso. 

Art. 4°- O Conselho Estadual de Educação considerará, em sua avaliação, 
além dos requisitos de ordem social e de manutenção, sem prejuízo de 
outros estabelecidos pelo Sistema Estadual de Educação, os requisitos 
constantes nos Padrões Mínimos de Qualidade para Cursos de Graduação 
adotados pelas Comissões de Especialistas de Ensino COESP - da 
Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. 

Art. 5° - Para atender ao requisito de manutenção, a instituição de 
educação responsável pela criação do curso na área da saúde deverá 
comprovar formas de sustentação financeira, tais como mensalidades e 
outras fontes de recurso. 

Art. 6° - As instituições que tiverem seus projetos de criação de curso 
aprovados e as que já estiverem em funcionamento serão objeto de 
avaliação permanente do Conselho Estadual de Educação, visando a 
assegurar a efetiva implantação do proposto. 

§ 1 o - O processo de reconhecimento do curso ficará condicionado à 
satisfação das condições de funcionamento estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Educação. 

§ 2°- Identificadas deficiências ou irregularidades no processo de avaliação 
e esgotado o prazo fixado para correção, haverá reavaliação, que poderá 
resultar na suspensão temporária ou na desativação do curso, segundo 
normas vigentes e atribuições do Conselho Estadual de Educação. 
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Art. 7° - O Conselho Estadual de Educação posicionar-se-á previamente 

junto ao Conselho Nacional de Educação, sempre que instituições de 
educação superior, vinculadas ao Sistema Federal de Educação, 
manifestarem intenção de instalar cursos na área de saúde, no território 
mineiro. 

Art. ao - O Conselho Estadual de Educação, por meio de decreto 
governamental, regulamentará esta lei até sessenta dias de sua publicação. 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 346/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 346/99, de autoria do Deputado Amilcar Martins, que 
autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Despesa de 
Reparação de Interesses Difusos Lesados, foi aprovado no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Ao avaliar o texto do projeto, esta Comissão identificou, no uso de certos 
termos e expressões, a ocorrência de algumas imprecisões de ordem 
conceitual. Para corrigir a redação, sem afetar o conteúdo da matéria 
aprovada, a Comissão procurou eliminar repetições desnecessárias, 
referências indevidas e o uso de termos diferentes para o mesmo objeto, sem 
prejuízo de outros acertos gerais na estruturação do projeto. 

A Comissão optou também por modificar a sigla do Fundo, já que o nome 
aprovado - FEDO - possui evidente conotação negativa, e o Fundo nasceria 
com designação jocosa, que prejudicaria a sua imagem. Para sanar tal 
problema, foi escolhida a sigla FUNDIF. Por uniformidade, o mesmo 
procedimento foi adotado em relação à sigla do Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos Difusos - CEDD -, que passa a ser CEDI F. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação, que 
está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 346/99 
Cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o Conselho 

Estadual de Direitos Difusos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos -

FUNDI F -, com a finalidade de promover a reparação de danos causados ao 
meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico e a outros bens ou interesses difusos e coletivos, bem como ao 
consumidor, em decorrência de infração à ordem econômica. 
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Parágrafo único - Os recursos do FUNDIF serão aplicados na 

recuperação de bem, na promoção de evento educativo e científico e na 
edição de material informativo especificamente relacionado com a natureza 
da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa 
de órgão público responsável pela execução de política em área mencionada 
no "caput" deste artigo. 

Art. 2°- São beneficiários do FUNDI F: 
I - o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual 

ou municipal, responsável pela elaboração, pela criação, pela implantação ou 
pela execução de projeto ou programa de recuperação, reconstituição, 
restauração, proteção ou defesa de bem ou direito difuso; 

11 - o projeto ou programa de recuperação, reconstituição, restauração, 
proteção ou defesa de bem ou direito difuso, desenvolvido por entidade não 
governamental legalmente constituída e sem fins lucrativos que atenda aos 
seguintes requisitos: 

a) estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 
b) incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 

ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico. 

Art. 3° - O FUNDIF, de natureza e individuação contábeis e de duração 
indeterminada, será constituído dos seguintes recursos: 

I - as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem a 
que se refere o art. 1 o e as multas advindas do descumprimento dessas 
condenações; 

11 - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações 
financeiras; 

111 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao 
Fundo por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 

IV - os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos; 
V - outras receitas que sejam destinadas ao Fundo. 
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão depositados 

em conta especial, em instituição financeira indicada pelo Poder Executivo. 
Art. 4° - É órgão gestor do FUNDIF a Secretaria de Estado da Justiça e 

Direitos Humanos, que atuará por intermédio do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Difusos, criado por esta lei. 

Art. 5° - Compete ao órgão gestor do Fundo: 
I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do 

Fundo, antes de sua aplicação; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa, acompanhar 

sua execução e a aplicação de disponibilidade de caixa; 
111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico de atividade ou 
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de projeto beneficiado com recursos do Fundo; 

IV - zelar pela utilização prioritária dos recursos do Fundo no próprio local 
onde o dano tenha ocorrido ou venha a ocorrer; 

V - examinar e aprovar projeto relativo à finalidade do Fundo, incluído o de 
caráter científico e de pesquisa; 

VI - firmar convênio e contrato com o objetivo de elaborar, acompanhar e 
executar projeto relativo à finalidade do Fundo, mediante prévia autorização 
do Governador do Estado; 

VIl - solicitar a colaboração de Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, de Conselho Municipal de Defesa e de Proteção do Consumidor e 
de Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Artístico, Estético, Histórico, 
Turístico e Paisagístico, onde houver, para aplicação de recursos do Fundo 
em cada caso concreto; 

VIII - elaborar convênio com conselho de outro Estado e com conselho 
federal, com o objetivo de orientação e intercâmbio recíprocos e destinação 
de recursos de fundo federal para o fim de preservação de bens situados no 
território do Estado; 

IX - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da 
cultura e da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à livre concorrência, 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e a outros 
bens e interesses difusos e coletivos; 

X - fazer editar, em colaboração com órgãos oficiais inclusive, material 
informativo sobre matéria mencionada no "caput" do art. 1 o desta lei; 

XI - examinar e aprovar projeto de modernização administrativa a que se 
refere o parágrafo único do art. 1° desta lei; 

XII - promover, por meio de órgão da administração pública e de entidade 
civil interessada, evento educativo ou científico. 

Parágrafo único - Qualquer cidadão poderá apresentar ao órgão gestor 
projeto relativo à finalidade do Fundo. 

Art. 6° - É agente financeiro do FUNDIF o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - BDMG -, ao qual compete: 

I - aplicar os recursos do Fundo, segundo as normas e os procedimentos 
definidos pelo órgão competente; 

11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias de 
caixa; 

111 - comunicar ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, no 
prazo de dez dias, a realização de depósito a crédito do Fundo, com 
especificação da origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos postos à sua 
disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de 
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remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 7°- Integram o grupo coordenador do FUNDI F: 
I - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos 

Humanos; 
11 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
111- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
V - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG; 
VI - dois representantes de órgãos municipais de defesa dos direitos 

difusos com sede no Estado; 
VIl -dois representantes de entidades civis sem fins lucrativos, com sede e 

área de atuação no Estado, que atendam aos requisitos das alíneas "a" e "b" 
do inciso li do art. 2° desta lei. 

Parágrafo único - Os representantes de que tratam os incisos VI e VIl 
poderão ser substituídos, em caso de impossibilidade temporária, por outro 
membro do órgão representado, a critério deste. 

Art. ao - Compete ao grupo coordenador, além das funções estabelecidas 
na Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes 
estabelecidas nos planos de ação governamental e nas deliberações do 
órgão gestor; 

11 - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos; 
111- elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
IV - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo. 
Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual de Defesa dos 

Direitos Difusos atenderão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 1 O - Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria de Estado 
da Justiça e Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Difusos- CEDI F-, com sede na Capital do Estado. 

§ 1 o- São membros do CEDIF: 
I - o Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, que é seu 

presidente; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 

Administração; 
111- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 
V - um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
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VI - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
Vil - um representante da Coordenadoria das Promotorias de Defesa do 

Cidadão; 
VIII- o Secretário Executivo do PROCON Estadual; 
IX - três representantes de entidades civis, com sede e área de atuação no 

Estado, que atendam aos requisitos das alíneas "a" e "b" do inciso li do art. 2° 
desta lei. 

§ 2° - O Conselho terá uma Secretaria Executiva, diretamente subordinada 
ao presidente. 

§ 3° - Os representantes das associações de que trata o inciso IX serão 
escolhidos pelo presidente do Conselho entre as pessoas indicadas pelas 
entidades cadastradas na Secretaria Executiva. 

§ 4° - Na hipótese de impedimento, o membro do Conselho poderá 
designar substituto para representá-lo na reunião. 

§ 5° - A participação no Conselho é considerada serviço público relevante, 
vedada a remuneração a qualquer título. 

Art. 11 - O CEDIF reunir-se-á ordinariamente em sua sede, na Capital do 
Estado, ou extraordinariamente em qualquer localidade do território estadual. 

Art. 12- Cabe ao CEDI F remeter ao Juiz de Direito prolator da decisão que 
deu margem à reparação do dano, ou à autoridade que cominou multa pelo 
dano causado, relatório especificado da aplicação dos recursos para a 
reconstituição do bem lesado. 

Art. 13 - O CEDIF elaborará seu regimento interno no prazo de sessenta 
dias contados de sua instalação. 

Art. 14 - O CEDIF, mediante articulação com o Poder Judiciário e os 
Ministérios Públicos Federal e Estadual, será informado da propositura de 
qualquer ação civil pública, de depósito judicial e de sua natureza, bem assim 
do trânsito em julgado. 

Art. 15- Ficam transferidos para o FUNDI F os recursos do Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Consumidor, de que trata a Lei no 13.009, de 9 de 
novembro de 1998. 

Art. 16 - Em caso de crime ou contravenção praticada contra o ambiente e 
a administração ambiental, os direitos dos consumidores, os bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a ordem 
econômica, o erário ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo protegido 
pela Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985, que seja da competência 
de Juizado Especial Criminal, quando a transação penal, a que alude o art. 
76 da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, proposta pelo 
promotor de Justiça, consistir na aplicação de pena pecuniária, o valor fixado 
reverterá ao Fundo criado por esta lei. 

Parágrafo único - Cabe à Corregedoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-
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Geral do Ministério Público, no âmbito de suas competências, expedir os 
regulamentos necessários ao cumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo. 

Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei no 

13.009, de 9 de novembro de 1998. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 774/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 774/99, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, que estabelece critérios para o controle da ordem cronológica dos 
pagamentos dos contratos administrativos, foi aprovado no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Ao avaliar o projeto, a Comissão verificou que há nele referência a anexo 
que não existe na Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987. Diante disso, a 
Comissão decidiu incluir, no texto da lei nova, dispositivo destinado a 
acrescentar tal anexo à lei modificada. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 774/99 
Altera o art. 110 da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe 

sobre as licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do 
Estado, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o art. 11 O da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, 

acrescido dos seguintes§ § 3° e 4°, passando o seu "caput" a vigorar com a 
redação a seguir: 

"Art. 11 O - O controle das despesas decorrentes de contrato e demais 
instrumentos regidos por esta lei, compreendida a observância da ordem 
cronológica de vencimento para pagamento das obrigações contratuais, será 
feito pelo Tribunal de Contas do Estado, cabendo aos órgãos da 
Administração a demonstração da legalidade e da regularidade dos atos, nos 
termos da Constituição do Estado e do disposto nesta lei. 
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§ 3'- Em cumprimento ao disposto no art. 5' da Lei Federal n' 8.666, de 

21 de junho de 1993, os órgãos da Administração direta e indireta 
jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado protocolizarão 
mensalmente nesse Tribunal, na forma do Anexo desta lei, os seguintes 
documentos: 

I - relação dos 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, observada a estrita ordem cronológica das datas de sua 
exigibilidade, sendo uma relação para cada fonte diferenciada de recursos, 
entendidas como orçamentariamente diferenciadas 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 das respectivas 
justificativas, publicadas 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 
em contrato. 

§ 4' - O descumprimento do disposto no § 3' deste artigo ou o atraso no 
envio da documentação exigida implicará a punição do responsável pelo 
Tribunal de Contas do Estado, na forma da lei.". 

Art. 2' - A Lei n' 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica acrescida de 
anexo, na forma do Anexo 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, 7 de novembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
Anexo 

(a que se refere o art. 2' da Lei n' , de de de 2001) 
"Anexo 

(a que se refere o§ 3' do art. 11 O da Lei n' 9.444, de 25 de novembro de 
1987) 

• - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
9.11.01. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 825/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n' 825/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
que visa a autorizar o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente 
sobre o fio de malha sintética, foi aprovado no 2' turno, na forma do vencido 
no 1' turno. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 825/2000 
Acrescenta os§§ 20 e 21 ao art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam acrescidos ao art. 12 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, os seguintes §§ 20 e 21: 
"Art. 12 - ................................................................ .. 
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a alíquota do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações internas com produtos 
das seguintes indústrias: 

I - têxteis, de fiação e de vestuário; 
11 - de calçados. 
§ 21 - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante 

do disposto no parágrafo anterior, serão utilizados recursos do Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas- FUNDIEST.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua 
publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Mauro Lobo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 899/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 899/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau, que 
dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 899/2000 
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Art. 1 a - Fica criado o Programa Estadual de Fomento Florestal, destinado a 
estimular a implantação de florestas de produção sustentada de biomassa e 
de proteção dos mananciais e do solo. 

Art. 2° - São objetivos do Programa: 
I - incentivar a atividade florestal nas propriedades rurais, com vistas à 

diversificação da produção e ao aumento da renda dos produtores; 
11 - suprir a demanda estadual de matéria-prima proveniente de florestas 

plantadas e gerar excedentes para a exportação; 
111 - proteger os remanescentes de florestas e as demais formas de 

vegetação nativa, os recursos da biodiversidade, os recursos hídricos e os 
solos das regiões abrangidas; 

IV - promover a melhoria da qualidade da madeira e de outros produtos 
florestais originados no Estado; 

V - estimular a adoção do manejo para o uso múltiplo das florestas e dos 
produtos da madeira; 

VI - contribuir para a economia dos municípios envolvidos, mediante a 
produção de matéria-prima florestal. 

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na implementação e execução do 
Programa: 

I - identificar áreas propícias à implantação de florestas de produção e de 
proteção; 

11 - promover o levantamento e manter o cadastro dos produtores rurais 
interessados em participar do Programa; 

111 - desenvolver ações de extensão florestal voltadas para os produtores 
envolvidos no Programa, e prestar-lhes assistência técnica e gerencial; 

IV - criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou 
parcial dos projetos florestais; 

V - incentivar o desenvolvimento de pesquisas e experimentações com 
vistas ao aperfeiçoamento científico e tecnológico do setor; 

VI - estimular a participação da iniciativa privada, notadamente das 
empresas florestais, nas ações e projetos que integram o Programa. 

Parágrafo único - No planejamento das ações de que trata este artigo, 
serão ouvidos representantes dos municípios e dos segmentos da sociedade 
civil envolvidos no Programa. 

Art. 4°- O Programa será financiado com os seguintes recursos: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 

adicionais; 
11 - empréstimos obtidos de organismos de financiamento nacionais ou 
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estrangeiros; 

111- transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
IV - 20% (vinte por cento) dos retornos do Fundo Pró-Floresta, criado pela 

Lei no 11.398, de 6 de janeiro de 1994; 
V - os provenientes da conta Recursos Especiais a Aplicar, de que trata o 

art. 21 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991; 
VI - outros recursos. 
Art. 5° - O § 2° do art. 1 o da Lei no 11.398, de 6 de janeiro de 1994, alterado 

pela Lei no 12.991, de 30 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar1.1°- .......................................................................... . 
§ 2° - Os recursos do Fundo destinam-se à implantação do Programa Pró-

Floresta e de programas similares.". 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 

oitenta 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, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 930/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 930/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau, que cria 

o Programa de Certificação Ambiental da Propriedade Agrícola e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 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 o - Fica criado o Programa de Certificação Ambiental da Propriedade 

Agrícola, com a finalidade de fortalecer a execução da política estadual de 
proteção dos recursos naturais. 

Art. 2° - 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; 
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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 a globalização; 

IV - aperfeiçoar os mecanismos de apoio à produção, notadamente os 
serviços de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, quanto à 
observãncia 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. 3° - Para receber os benefícios previstos nesta lei, o agricultor 
submeterá projeto de manejo da propriedade a seleção prévia de comissão 
técnica de ãmbito 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- I MA. 

Parágrafo único - Nos municípios onde não houver representação de 
entidade mencionada no "caput" deste artigo, a seleção poderá ser realizada 
por comissão composta, pelo menos, por representantes regionais do IEF e 
da EMATER-MG. 

Art. 4 o - Os projetos selecionados na forma do artigo anterior serão 
submetidos à aprovação do Conselho de Administração do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF -, em reunião realizada no início do ano agrícola, 
efetuando-se a concessão do benefício até o final desse ano. 

Art. 5° - O projeto selecionado e aprovado na forma dos arts. 3° e 4° desta 
lei receberá 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 
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estiver sediada a propriedade. 

Art. 6° - 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. 

Art. 7° - 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; 
li- receber inscrição do agricultor interessado; 
111- dar ampla divulgação às ações do programa. 
Art. 8°- São fontes de financiamento do programa: 
I -os créditos consignados no orçamento do Estado; 
11 - os recursos provenientes de convênios firmados com o Governo 

federal, com os municípios ou com organizações não governamentais; 
111 - os recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais- FHIDRO 
-, de que trata a Lei no 13.194, de 29 de janeiro de 1999; 

IV - outros recursos. 
Art. 9° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da 

data de sua publicação. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Mauro Lobo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 936/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 936/2000, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar desvios nos repasses de contribuições previdenciárias 
para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais - IPSM -, que tem corno objetivo autorizar essa entidade a alienar 
bens imóveis do seu acervo patrimonial, foi aprovado no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI W 936/2000 

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 
Minas Gerais - I PSM - a alienar os bens que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado 

de Minas Gerais- IPSM- autorizado a alienar os seguintes bens: 
I - edifício Paraíba Center, na Rua Paraíba, no 1.441, Bairro Funcionários, 

Belo Horizonte, situado no lote 13, quarteirão 03, com terreno de 600m2 

(seiscentos metros quadrados) e aproximadamente 2.200m2 (dois mil e 
duzentos metros quadrados) de área construída, matriculado sob o no 
29.179, a fls. 266 do livro 2, no Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis 
de Belo Horizonte; 

11 - edifício na Rua Paraíba, no 575, esquina com a Rua Bernardo 
Guimarães, no 803, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 24, 
quarteirão 27, com terreno de 420m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados) 
e área construída de 1.720m2 (mil setecentos e vinte metros quadrados), 
matriculado sob o no 32.929, no livro 2, no Cartório do 3° Ofício de Registro 
de Imóveis de Belo Horizonte; 

111 - lojas de galeria no Edifício Marena, Conjunto no 107, na Avenida 
Amazonas, n° 45, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, quarteirão 11, 
registradas sob o no 39.694, a fls. 279 do livro 3-AP, no Cartório do 3° Ofício 
de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

IV - lojas de galeria no Edifício Marena, Conjuntos no 108 e 109, na 
Avenida Amazonas, no 61, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, 
quarteirão 11, registradas sob o no 39.353, a fls. 214 do livro 3-AP, no 
Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

V - sobrelojas nos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21 O, 211, 
212,213, 216,217 e 218 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, no 61, 
Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, quarteirão 11, com área 
construída de 429,35m2 (quatrocentos e vinte e nove vírgula trinta e cinco 
metros quadrados), registradas sob o no 39.354, a fls. 214 do livro 3-AP, no 
Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

VI - apartamento n° 1.801 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, no 
61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e 
varanda, registrado sob o no 39.478, a fls. 240 do livro 3-AP, no Cartório do 3° 
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

VIl - apartamento no 1.802 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, no 
61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e varanda, registrado sob o no 39.478, a fls. 240 do livro 3-AP, no 
Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 
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VIII - apartamento no 1.804 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 

no 61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, área de 
serviço e varanda, registrado sob o no 39.478, a fls. 240 do livro 3-AP, no 
Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

IX - apartamento no 1.805 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, no 
61, Centro, Belo Horizonte, com três quartos, sala, cozinha, área de serviço e 
varanda, registrado sob o no 39.478, a fls. 240 do livro 3-AP, no Cartório do 3° 
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

X - imóvel constituído de galpão e loja, na Rua Curitiba, n°s 987 e 995, 
situado nos lotes 14 e 16, quarteirão 27, Belo Horizonte, com terreno de 
1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados) e, aproximadamente, 1.600m2 

(mil e seiscentos metros quadrados) de área construída, matriculado sob o no 
10.682, no livro 2, no Cartório do 1 o Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XI - imóvel constituído de terreno e galpão, na Rua Tupis, no 862, Centro, 
Belo Horizonte, situado no lote 4, quarteirão 11, com 600m2 (seiscentos 
metros quadrados) de área e 420m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados) 
de construção, matriculado sob o no 45.966, no livro 2, no Cartório do 3° 
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XII- imóvel constituído de terreno e galpão, com, aproximadamente, 600m2 

(seiscentos metros quadrados) de área e 418m2 (quatrocentos e dezoito 
metros quadrados) de construção, na Rua Tupis, no 842, Centro, Belo 
Horizonte, situado no lote 3, quarteirão 11, matriculado sob o no 45.965, a fls. 
1 do livro 2, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XIII - lotes 14, 15A, 16A e 17 A do quarteirão 5A, e respectivas benfeitorias, 
na Rua Aquiles Lobo, nos 586, 564 e 556, Bairro Floresta, Belo Horizonte, 
com área de terreno de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados) e 
1.200m2 (mil de duzentos metros quadrados) de galpão, matriculados sob o 
no 44.701, no livro 2, no Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XIV - prédio na Rua da Bahia, n°S 1.196, 1.200 e 1.204, denominado 
Edifício Recarei, Centro, Belo Horizonte, situado no lote 9, quarteirão 10, com 
terreno de 600m2 (seiscentos metros quadrados) e 1.600m2 (mil e seiscentos 
metros quadrados) de área construída, matriculado sob o no 29.722, no livro 
2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XV - prédio na Rua Levi Coelho, no 51, Bairro Santa Efigênia, Belo 
Horizonte, situado no lote 7, quarteirão 53A, com terreno de, 
aproximadamente, 465m2 (quatrocentos e sessenta e cinco metros 
quadrados) e área construída de 1.577m2 (mil quinhentos e setenta e sete 
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metros quadrados), matriculado sob o n° 51.660, no livro 2, no Cartório do 
4° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 
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XVI - casa na Avenida Afonso Pena, no 2.169, Centro, Belo Horizonte, 
situada no lote 1, quarteirão 12, com terreno de 330m2 (trezentos e trinta 
metros quadrados) e área construída de 438m2 (quatrocentos e trinta e oito 
metros quadrados), em dois pisos, e parte medindo 16m2 (dezesseis metros 
quadrados), com frente para a Rua Rio Grande do Norte, no 630, matriculada 
sob o no 32.420, no livro 2, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; 

XVII - casa na Avenida Afonso Pena, no 4.220, Bairro Mangabeiras, Belo 
Horizonte, situada no lote 1, quarteirão 19-B, com terreno de 360m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados) e área construída de 320m2 

(trezentos e vinte metros quadrados), matriculada sob o no 32.852, no livro 2, 
no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XVIII- prédio comercial na Avenida Afonso Pena, nos 4.230, 4.234 e 4.238, 
situado no lote 2, quarteirão 19B, com terreno de, aproximadamente, 360m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados) e área construída de 438m2 

(quatrocentos e trinta e oito metros quadrados), matriculado sob o no 32.853, 
no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XIX - casa na Rua Levi Coélho, n° 29, situada no lote 3, quarteirão 53-A, 
com terreno de, aproximadamente, 300m2 (trezentos metros quadrados) e 
área construída de 130m2 (cento e trinta metros quadrados), matriculada sob 
o no 20.200, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; 

XX - casa na Rua Alagoas, no 506, situada em parte dos lotes 1 e 7, 
quarteirão 6, com terreno de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados) e 
área construída de 225m2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados) em 
dois pisos, matriculada sob o no 17.734, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXI - casa na Rua Almirante Alexandrino, no 277, Bairro Gutierrez, Belo 
Horizonte, situada no lote 6, quadra 26-A, com terreno de 420m2 

(quatrocentos e vinte metros quadrados) e área construída de 468m2 

(quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados), matriculada sob o no 
39.566, no livro 2, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XXII - casa na Rua Maria Tanure, no 8, Bairro Jardim Arizona, Sete 
Lagoas-MG, situada no lote 7, quadra C, matriculada sob o no 13.683, a fls. 
41 do livro 2Y1, no Cartório de Registro de Imóveis de Sete Lagoas-MG; 

XXIII- casa na Rua Bernardo Guimarães, no 474, Bairro Funcionários, Belo 
Horizonte, situada no lote 4-A, quadra 1 O, originado da subdivisão dos lotes 4 
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e 5 da quadra 10, matriculada sob o no 46.757, no livro 2, no Cartório do 
3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 
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XXIV - casa na Avenida do Contorno, no 5.057, esquina com Rua Luz, 
Bairro Serra, Belo Horizonte, situada no lote 27, quadra 29-B, com terreno de 
390m2 (trezentos e noventa metros quadrados) e área construída de 392m2 

(trezentos e noventa e dois metros quadrados), matriculada sob o no 33.151, 
no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXV- casa na Avenida Amazonas, no 2.475, Bairro Santo Agostinho, Belo 
Horizonte, situada no lote 8, quadra 29, com terreno de 350m2 (trezentos e 
cinqüenta metros quadrados) e área construída de 333m2 (trezentos e trinta e 
três metros quadrados), matriculada sob o no 41.115, no livro 2, no Cartório 
do 1 o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXVI - apartamento no 302 do Edifício Canadá, na Rua Aimorés, no 1.006, 
Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 2, quadra 20, matriculado 
sob o no 2.873, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; 

XXVII -terreno com área de 124.155, 70m2 (cento e vinte e quatro mil cento 
e cinqüenta e cinco vírgula setenta metros quadrados), não urbanizado, 
situado junto aos Bairros São Gabriel 11 e Dom Silvério, antiga Fazenda 
Gorduras ou Belmonte, em Belo Horizonte, matriculado sob o no 36.872, a fls. 
232 do livro 3AP, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XXVIII -terreno com área de 47.745m2 (quarenta e sete mil setecentos e 
quarenta e cinco metros quadrados), não urbanizado, situado junto ao Bairro 
Jardim Vitória, Belo Horizonte, antigo Gorduras de Baixo, matriculado sob o 
no 6.012, no livro 2, no Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XXIX - lote 2, situado no quarteirão 2, no Bairro lpiranga, Belo Horizonte, 
com área aproximada de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), 
matriculado sob o no 5.074, no livro 2, no Cartório do 7° Ofício de Registro de 
Imóveis de Belo Horizonte. 

Parágrafo único - A alienação a que se refere o "caput" deste artigo será 
motivada e fica sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo do IPSM. 

Art. 2° - O produto da alienação dos bens a que se referem os incisos I a 
XXIX do art. 1 o será destinado ao atendimento dos fins institucionais do 
IPSM. 

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 novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Mauro Lobo, relator- Paulo Pettersen. 
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O Projeto de Lei no 1.110/2000, de autoria da Deputada Elbe Brandão, que 
dispõe sobre o controle e fiscalização do desmonte de carros pelas oficinas 
denominadas de ferro velho e dá outras providências, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matêria 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 W 1.110/2000 
Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O desmonte de veiculo automotor no Estado será efetuado por 

pessoa jurídica credenciada pelo Departamento de Trãnsito do Estado de 
Minas Gerais- DETRAN-MG - nos termos do regulamento desta lei, mediante 
autorização prévia do DETRAN-MG, especifica para cada veiculo. 

Art. 2° - A autorização para desmonte a que se refere o art. 1 o fica 
condicionada à entrega da placa do veiculo ao DETRAN-MG. 

Parágrafo único - O instrumento de autorização para desmonte conterá as 
informações constantes no Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veiculo- CRLV. 

Art. 3° - O desmonte de veiculo 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 veiculo por pessoa não credenciada 
pelo DETRAN-MG sujeita o infrator ao pagamento de multa equivalente ao 
triplo do valor venal do veiculo desmontado 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. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.111/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.111/2000, de autoria do Deputado José Braga, que dá 
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nova redação ao art. 30 da Lei no 12.727, de 30 de dezembro de 1997, e 
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que o texto do art. 2° 
aprovado em 2° turno, correspondente ao art. 1 o do projeto original, refere-se 
equivocadamente, por pura falha formal, a todo o art. 30 da Lei no 12.727, de 
30 de dezembro de 1997, quando, na verdade, de acordo com a vontade do 
Plenário, deveria referir-se somente ao seu "caput". Mantida desse modo, a 
redação levaria à revogação do parágrafo único de tal artigo. 

A intenção clara do Plenário, ao aprovar a matéria, foi a de alterar somente 
o "caput" do artigo em vigor, sem afetar o seu parágrafo único. É isto o que 
se depreende da justificação do projeto original, bem como da 
fundamentação dos pareceres apresentados sobre ele: em nenhum momento 
do processo faz-se alusão à norma contida no parágrafo; nem vagamente se 
manifesta o propósito de revogação deste dispositivo. O que se apresenta, 
discute e vota é alteração somente do "caput" do art. 30 da lei. 

O próprio autor da matéria, atentando para o erro inicial do texto, que 
acabou passando despercebido durante todo o processo, solicitou a atenção 
desta Comissão para o fato, mediante oficio encaminhado ao seu presidente. 

Por essas razões, visando dar ao texto a expressão correspondente ao que 
o Plenário aprovou, a Comissão efetuou a correção necessária na redação 
do art. 2°. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.111/2000 
Altera a redação do "caput" dos arts. 28 e 30 da Lei no 12.727, de 30 de 

dezembro de 1997, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de 
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 28 da Lei no 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 28 - O Tabelião e o Oficial de Registro manterão, em lugar visivel e de 

fácil acesso ao público, as tabelas de valores constantes nos anexos desta 
lei, devidamente atualizados.". 

Art. 2°- O "caput" do art. 30 da Lei no 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 - Os serviços notariais e registrais manterão permanentemente 
pessoa apta a fornecer ao interessado informações relativas à cobrança dos 
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emolumentos, munida de cópia atualizada 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, 8 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Mauro Lobo, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.219/2000 
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O Projeto de Lei no 1.219/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que dispõe sobre o serviço voluntário no Estado, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.219/2000 
Dispõe sobre o serviço voluntário nos órgãos e entidades da Administração 

Pública estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado poderá admitir a prestação de serviço voluntário nos 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual que tenham objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, nos termos da Lei Federal no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

Art. 2°- O serviço voluntário é considerado de relevante interesse público, e 
o Estado incentivará a sua prestação. 

Art. 3° - Para os fins desta lei, o Poder Executivo promoverá campanhas 
educativas, a serem veiculadas nos meios de comunicação, inclusive na 
internet, nas quais se divulgará a relação: 

I - dos órgãos e entidades públicas em que há vaga para prestador de 
serviço voluntário, com os respectivos endereços; 

li- dos requisitos exigidos para a prestação do serviço voluntário. 
Parágrafo único - É obrigatória a afixação de cartazes contendo as 

informações de que trata este artigo nos órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.244/2000 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.244/2000, de autoria do Deputado João Paulo, que 

obriga as empresas prestadoras de serviço de telefonia a instalarem 
aparelhos de medição de consumo nos telefones fixos e dá outras 
providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.244/2000 
Obriga as empresas prestadoras de serviço de telefonia a instalarem 

aparelhos de medição de consumo nos telefones fixos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas prestadoras de serviço de telefonia instalarão, 

gratuitamente, no endereço do consumidor, aparelho para medição do 
consumo referente a cada telefone fixo. 

Art. 2° - As empresas terão o prazo de doze meses, contados da data de 
publicação desta lei, para cumprimento do disposto 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, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.300/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.300/2000, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que 

autoriza reversão do imóvel que menciona ao Municipio de lbirité, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.300/2000 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar ao Município de lbirité 

os imóveis que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

lbirité o imóvel constituído de um terreno com área de 23.864,63m2 (vinte e 
três mil oitocentos e sessenta e quatro vírgula sessenta e três metros 
quadrados), situado naquele município, na Fazenda das Palmeiras, junto ao 
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Bairro Durval de Barros, registrado no livro no 2, sob a matricula no 2.225, 
do Serviço Registra! de Imóveis de lbirité. 
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se 
à construção de unidade escolar. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunickPio de lbirité o 
imóvel constituído por terreno com área de 18.966,38m (dezoito mil 
novecentos e sessenta e seis vírgula 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 Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Betim. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se 
à construção de unidade escolar. 

Art. 3° - O imóvel de que trata o 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 no parágrafo único do 
art. 2°. 

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 novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.393/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.393/2001, de autoria do Governador do Estado, que 

dá nova redação a dispositivo da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 
foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.393/2001 
Dá nova redação a dispositivo da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A subalínea b.5 do inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- ............................................ .. 
I- ........................................................ .. 
b.5 - medicamentos, observada a relação de produtos, bem como os 
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prazos, a forma, as condições e a disciplina de controle estabelecidos em 
regulamento.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 
Gonçalves. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.421/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.421/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas 
nos 1 e 2 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.421/2001 
Cria a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Art. 1 o - Fica criada a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER -, que absorve as competências da Superintendência-Geral 
Fundiária - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, integrante da 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral- SEPLAN. 

§ 1 o - O I TER é uma entidade autárquica vinculada à SEPLAN, com 
autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito 
público e prazo de duração indeterminado e com sede e foro na capital do 
Estado. 

§ 2° - As expressões Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, 
Instituto e autarquia e a sigla ITER equivalem-se para os efeitos desta lei. 

Capítulo li 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art. 2° - O ITER tem por finalidade planejar, coordenar e executar a política 

agrária e fundiária do Estado, por meio da promoção de ações destinadas à 
democratização do acesso e à fixação do homem à terra, de acordo com as 
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diretrizes do desenvolvimento sustentável e do Governo do Estado. 

Art. 3° - Compete ao ITER: 
I - planejar, coordenar e executar a política agrária do Estado, de acordo 

com o Programa Estadual de Reforma Agrária; 
li - mediar e prevenir conflitos que envolvam a posse da terra, contribuindo 

para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis no campo; 
111 - exercer a coordenação intersetorial dos órgãos e entidades da 

administração pública do Poder Executivo relacionados com a 
sustentabilidade e a consolidação dos assentamentos; 

IV - garantir, nos assentamentos, o acesso aos bens e serviços 
necessários ao desenvolvimento sustentável, respeitadas as tradições e 
características culturais e sociais das comunidades envolvidas; 

V - promover a articulação dos esforços do Estado com os da União, dos 
municípios e de entidades civis, em favor da reforma agrária; 

VI - promover a regularização de terra devoluta rural e urbana do Estado e 
administrar as terras arrecadadas, até que recebam destinação específica; 

VIl - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do 
Estado e identificar terras abandonadas, subaproveitadas e reservadas à 
especulação; 

VIII - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e entidade pública ou 
privada, nacional ou internacional, com vistas à consecução de sua 
finalidade; 

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 Constituição do Estado; 

X - exercer outras atividades correlatas. 
Seção li 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 4°- O ITER tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Unidade Colegiada, constituída pelo Conselho de Administração; 
li- Unidade de Direção Superior, constituída pela Diretoria-Geral; 
111- Unidades Administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Auditoria Seccional; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
1) Coordenadoria Administrativa; 
2) Coordenadoria Financeira; 
f) Diretoria de Promoção e Defesa da Cidadania no Campo: 
1) Coordenadoria de Defesa no Campo; 
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2) Coordenadoria de Promoção da Cidadania; 
g) Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável: 
1) Coordenadoria de Desenvolvimento Social; 
2) Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Infra-estrutura; 
h) Diretoria Fundiária: 
1) Coordenadoria de Ação Discriminatória; 
2) Coordenadoria de Titulação de Terras; 
3) Gerências Regionais, em número de dez. 
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§ 1 o - A competência e a descrição das unidades previstas neste artigo, 
bem como a localização, denominação e abrangência das Gerências 
Regionais, serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado por 
decreto do Governador do Estado. 

§ 2° - Os titulares das unidades previstas neste artigo são de livre 
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado. 

Seção 111 
Do Conselho de Administração 

Art. 5°- Compete ao Conselho de Administração do ITER: 
I - estabelecer as normas gerais de administração da autarquia; 
11 - aprovar: 
a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia; 
b) a proposta orçamentária anual; 
c) a organização administrativa da autarquia e suas modificações; 
d) o regulamento da autarquia; 
e) os balancetes e os relatórios mensais e anuais; 
f) as propostas de alteração no Quadro Especial de Pessoal da autarquia; 
111- autorizar a aquisição de bem imóvel e sua alienação; 
IV - decidir, em grau de recurso, contra ato do Diretor-Geral e de seus 

delegados; 
V - decidir sobre casos omissos no âmbito de sua competência; 
VI - atuar como unidade de apoio ao Subsistema de Auditoria Operacional 

e à Auditoria-Geral do Estado no cumprimento do disposto no Decreto no 
40.980, de 30 de março de 2000, e na identificação de irregularidades na 
aplicação da legislação em vigor e de seu descumprimento; 

VIl- elaborar seu regimento interno; 
VIII - exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - As normas de funcionamento do Conselho de 

Administração serão estabelecidas no seu regimento interno. 
Art. 6° - O Conselho de Administração é composto pelos seguintes 

membros: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que é 

seu Presidente; 
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li -o Diretor-Geral do ITER, que é seu Vice-Presidente; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 
IV - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 

Administração; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 
VIl- um representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
VIII - seis representantes dos trabalhadores rurais, indicados pelas 

organizações dos movimentos sociais; 
IX - um representante das entidades civis ambientalistas, por elas indicado; 
X - um representante dos servidores do ITER, por eles indicado. 
§ 1°- Os membros do Conselho a que se referem os incisos VIII, IX e X 

deste artigo serão indicados no prazo de até vinte dias contados da 
solicitação formal da autarquia e são de livre designação do Governador do 
Estado. 

§ 2° - O mandato de membro do Conselho de Administração é de dois 
anos, permitida a recondução por igual período. 

§ 3° - Cada membro terá um suplente, que o substituirá nos seus 
impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacância, o suplente assumirá a titularidade, e será 
designado novo suplente. 

§ 5° - A função de membro do Conselho de Administração do ITER é 
considerada de relevante interesse público, vedada qualquer remuneração 
pelo seu exercício. 

Art. 7" - A Secretaria Executiva do Conselho de Administração será de 
responsabilidade do ITER, e sua competência será estabelecida no 
regimento interno do Conselho. 

Seção IV 
Do Patrimônio e da Receita 

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir ao Instituto 
as terras públicas, dominiais ou devolutas, do patrimônio do Estado. 

Parágrafo único - Ficam transferidos para o ITER todos os direitos e 
obrigações relativos aos procedimentos administrativos ou judiciais 
decorrentes da gestão de contratos de arrendamento de terras devolutas, 
rurais e urbanas, celebrados pela Fundação Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. 

Art. go - Constituem patrimônio do ITER o acervo de bens móveis e 
imóveis, as ações, os direitos e outros valores que adquirir ou que lhe forem 
destinados. 
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Art. 1 O - Constituem receitas do ITER: 
I - a dotação orçamentária consignada no Orçamento do Estado; 
11 - os créditos adicionais; 
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111 - as rendas auferidas com a execução dos serviços a seu cargo, com 
juros, aluguéis, taxas e arrendamento, bem como outras provenientes da 
utilização de seus bens e direitos; 

IV - os recursos federais e os recursos internacionais ou de qualquer 
natureza atribuídos ao ITER ou ao Estado e transferidos à autarquia; 

V - as contribuições e doações de particulares, municípios, associações 
municipais e entidades públicas ou privadas relacionadas com as atividades 
da autarquia; 

VI - as receitas resultantes de trabalhos técnicos prestados a terceiros; 
VIl- as rendas eventuais. 
Art. 11 - É vedado ao ITER realizar despesas que não se refiram aos seus 

serviços e programas. 
Seção V 

Do Regirne Econômico e Financeiro 
Art. 12 - O exercício financeiro do ITER coincidirá com o ano civil. 
Art. 13 - O orçamento do ITER é uno e anual e compreende as receitas, as 

despesas e os investimentos dispostos em programas. 
Art. 14 - O ITER apresentará ao Tribunal de Contas do Estado e à 

Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo estipulado pela 
legislação específica, o relatório de gestão de sua administração no exercício 
anterior e a prestação de contas, devidamente aprovados pelo Conselho de 
Administração. 

Seção VI 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 15 - A composição do quadro de provimento efetivo do ITER será 
resultante: 

I - do remanejamento: 
a) de servidor, com o respectivo cargo, lotado na Superintendência-Geral 

Fundiária, integrante da estrutura orgânica da SEPLAN, ou colocado à sua 
disposição; 

b) de servidor, com o respectivo cargo, mediante proposta da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração; 

c) de cargo vago, mediante proposta da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

11 - da criação de cargos por meio de lei. 
§ 1 o - O remanejamento se efetivará por ato do Governador do Estado, que 

poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos cargos 
e funções, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível do servidor, 
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assegurados os direitos e as vantagens pessoais, no prazo de noventa 
dias contados da data de publicação desta lei. 
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§ 2° - O remanejamento de que trata este artigo será precedido de consulta 
ao servidor, que terá o prazo de trinta dias, contados da data de sua 
formalização, para manifestar-se. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de 
lei do plano de carreira dos servidores do ITER. 

§ 4° - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o § 3° deste artigo, 
aplicar-se-ão ao servidor remanejado as normas da carreira de origem, para 
todos os efeitos legais. 

§ 5° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a transferir para o ITER, no montante correspondente, recursos 
orçamentários provenientes dos órgãos e entidades de origem dos servidores 
remanejados, destinados ao custeio de pessoal. 

Art. 16 -A jornada de trabalho do ITER é de quarenta horas semanais. 
Art. 17 - Ficam criados, no Quadro Especial do Instituto de Terras do 

Estado de Minas Gerais, os cargos de provimento em comissão relacionados 
no Anexo desta lei, com a respectiva denominação, quantidade e 
vencimentos. 

§ 1 o - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os 
percentuais do art. 2° da Lei no 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral e de Chefe de Gabinete, três cargos 
de Diretor, de recrutamento amplo, e um cargo de Diretor, de recrutamento 
limitado. 

§ 2° - O disposto no art. 1 O da Lei Delegada no 38, de 26 de setembro de 
1997, bem como o disposto na Lei Delegada no 41, de 7 de junho de 2000, 
não se aplicam aos cargos de que trata este artigo. 

Art. 18 - Fica o ITER incluído no Grupo 2 constante no Anexo I a que se 
refere o art. 6° do Decreto no 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Parágrafo único - Os ocupantes de cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem 
jus, a título de pro labore, à verba anual relativa aos cargos do Grupo 2 e 
correspondente aos valores previstos no Anexo li a que se refere o art. 1° do 
Decreto no 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Capítulo 111 
Disposições Transitórias e Finais 

Art. 19 - Ficam transferidos para o ITER os contratos, convênios, acordos e 
outras modalidades de ajuste celebrados pela SEPLAN cujos objetivos se 
relacionam com a competência da autarquia. 

Art. 20 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da 
Superintendência-Geral Fundiária pelo ITER, assim como as providências 
administrativas, financeiras e orçamentárias que garantam efetivo 
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funcionamento do ITER, são de responsabilidade da SEPLAN e das 
Secretarias de Recursos Humanos e Administração e da Fazenda, que, no 
prazo de noventa dias a contar da data de publicação desta lei, tomarão as 
providências cabíveis. 

Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a 
importância de R$13.1 07.000,00 (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 provenientes dos saldos das dotações orçamentárias da 
SEPLAN e dos Encargos Gerais do Estado sob a supervisão da SEPLAN 
destinadas às ações de política agrária, bem como de outras fontes de 
recursos disponíveis. 

Art. 22 - O "caput" do art. 6° da Lei no 13.662, de 17 de julho de 2000, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6° - O FOMENTAR-TERRA terá como órgão gestor o Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e, como agente financeiro, o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG.". 

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as 

contidas na Lei no 13.468, de 17 de janeiro de 2000. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
Anexo 

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001) 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER 

Quadro Especial de Pessoal 
Carqos de Provimento em C omissão da Estrutura Básica 

Denominaçã Ou anti Vencimen 
to Básico 

o dos cargos da de (em reais) 

Diretor-Geral 1 1.784,00 

Diretor 4 1.338,00 

Assessor 1 1.338,00 

Chefe 

Chefe de 1 1.338,00 

Gabinete 
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Assessor de 1 1.250,00 

Comunicaçã 

o Social 

Assessor 1 1.338,00 

Jurídico 

Auditor 1 1.250,00 

Seccional . 
Carqos de Provimento em Comi ssão da Estrutura Intermediária 

Denominaçã Quanti Vencimen 
to Básico 

o dos cargos da de (em reais) 

Assessor 3 1.250,00 

Coordenador 8 1.250,00 

Assessor 4 1.250,00 

Técnico-

Jurídico 

Gerente 10 1.338,00 

Regional 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.450/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n' 1.450/2001, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que obriga a impressão do nome do responsável cível e criminal 
em formulário emitido por fornecedor de produto ou serviço, foi aprovado nos 
turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N' 1.450/2001 
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Obriga o fornecedor de produto ou serviço a fazer constar, em 

formulário destinado ao consumidor, o nome do responsável pelos atos da 
empresa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O fornecedor de produto ou serviço, assim definido pela Lei no 

8.078, de 11 de setembro de 1990, que desenvolve atividade no Estado fará 
constar, no documento fiscal, contrato, orçamento ou impresso destinado ao 
consumidor, o nome da pessoa física responsável civil e penalmente pelos 
atos praticados pela empresa. 

Art. 2° - A infração ao disposto no art. 1 o desta lei sujeita o fornecedor às 
penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 7/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marco Régis (2), dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

Itamar Pereira, ocorrido em 25/10/2001, em Monte Belo, e do Sr. Anfilóquio 
Pereira Martins, ocorrido em 28/10/2001, em Monte Belo. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. João Olímpio Franco, ocorrido em 6/11/2001, em Pouso Alegre. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Município de Pouso Alegre por seus 123 anos de 

emancipação político-administrativa (Requerimento no 2.659/2001, do 
Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Diretor da Maternidade Odete Valadares pelos 15 
anos de Serviço de Aleitamento Materno (Requerimento no 2.660/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Hospital Universitário Clemente de Faria pela 
conquista do título "Maternidade Segura" (Requerimento no 2.689/2001, do 
Deputado Gil Pereira); 
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de congratulações com a empresa COINBRA pelo IniCIO de suas 

atividades em Lagoa da Prata (Requerimento no 2.690/2001, da Deputada 
Maria Olívia); 

de congratulações com o Sr. Max Cardoso Langer pela descoberta de uma 
nova espécie de dinossauro, denominada Saturnalia tupiniquim 
(Requerimento no 2. 703/2001, do Deputado Eduardo Brandão); 

de congratulações com a Maj. PM Míriam Assumpção e Lima pelo trabalho 
desenvolvido na PMMG e pelo lançamento do livro "A Major Que Tirou a 
Farda" (Requerimento no 2.712/2001, do Deputado Márcio Cunha); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas, 
na pessoa do Prefeito Municipal Antônio Aparecido de Souza, pela realização 
da Festa de N. Sra. Aparecida, no período de 3/1 O a 13/1 O (Requerimento no 
2.713/2001, do Deputado Dimas Rodrigues); 

de congratulações com a Cãmara Municipal de Campestre pela 
inauguração de suas novas instalações (Requerimento no 2. 720/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 304" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/11/2001 
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Márcio Kangussu 
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Sumário: Comparecimento· Abertura· 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
nos 1.862 a 1.864/2001 . Requerimentos nos 2.793 a 2.798/2001 -
Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior . Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, Alencar da Silveira Júnior 
(2) e Dimas Rodrigues · Comunicação Não Recebida: Comunicação do 
Deputado Bilac Pinto - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Chamada para verificação do número regimental; inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos · Encerramento. 

Comparecimento 
· Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio • Alberto Pinto Coelho - Ivo José • Olinto Godinho . Mauri 

Torres - Álvaro Antônio · Adelino de Carvalho · Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira · Aílton Vilela · Alencar da Silveira Júnior . Ambrósio Pinto 
· Amilcar Martins · Antônio Andrade • Bilac Pinto • Cabo Morais . Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo · Dalmo Ribeiro Silva • Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues • Djalma Diniz • Durval Ãngelo • Eduardo Brandão . Eduardo 
Hermeto · Elaine Matozinhos · Elbe Brandão · Ermano Batista - Fábio A velar 
· Geraldo Rezende · Gil Pereira· Glycon Terra Pinto. Hely Tarqüínio- lrani 
Barbosa · João Leite ·João Paulo· João Pinto Ribeiro · José Henrique · José 
Milton • Luiz Fernando Faria • Luiz Menezes . Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Cunha· Márcio Kangussu · Marco Régis · Maria José Haueisen • Mauro Lobo 
- Miguel Martini · Pastor George • Paulo Pettersen • Pinduca Ferreira · 
Rêmolo Aloise • Sargento Rodrigues · Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) • Às 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
· O Deputado José Henrique, 2°· Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
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ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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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 à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI W 1.862/2001 

Estabelece, no ãmbito do SUS, a obrigatoriedade da realização de exames 
de diagnóstico de catarata congênita em recém-nascidos e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado tornará obrigatória nas maternidades e nos hospitais da 

rede pública a realização de exame de diagnóstico clínico de catarata 
congênita em recém-nascidos, pela técnica do reflexo vermelho. 

Art. 2° - Os resultados positivos da catarata congênita serão encaminhados 
para cirurgia, em prazo não superior a trinta dias a contar da realização do 
exame. 

§ 1°- Os resultados de que trata o "caput" deste artigo serão comunicados 
à Secretaria de Estado da Saúde que formará um banco de dados disponível 
às entidades profissionais específicas que tratam do assunto. 

§ 2° - As maternidades e os hospitais mencionados no art. 1 o que não 
dispuserem de estrutura cirúrgica adequada poderão encaminhar os casos 
positivos às unidades oftalmológicas mais próximas. 

§ 3° - A família do recém-nascido receberá, no ato da alta médica, o 
relatório dos exames e dos procedimentos efetuados, contendo 
esclarecimentos e orientação quanto ao tratamento a ser adotado. 

Art. 3° - Fica criado, no ãmbito do SUS, o Centro de Referência da Catarata 
Congênita, com vistas à divulgação ampla do significado e da importãncia da 
realização do exame de que trata esta lei, bem como dos locais e das 
condições para sua realização. 

Art. 4 o - As despesas de execução desta lei ficarão por conta de dotação 
orçamentária apropriada. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: As cataratas que aparecem ao nascimento recebem a 

denominação de cataratas congênitas. Aproximadamente 40% das cataratas 
de infância nâo têm uma causa determinada, mas as mais freqüentes sâo a 
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hereditariedade, infecções intra-uterinas (como a rubéola), galactossemia, 
artrite reumatóide, hipoparatireoidismo, diabetes, doença de Fabry e algumas 
sindromes, como a de Lowe, na qual pode haver glaucoma associado. 

Muitas vezes, as cataratas congênitas não são descobertas logo ao 
nascimento, a não ser que seja realizada uma fundoscopia precoce. A 
cirurgia, nesses casos, deve ser realizada quanto antes, a fim de permitir 
recuperação da visão da criança. 

A catarata congênita e as de desenvolvimento infanto-juvenil que se 
apresentam do nascimento até os 1 O anos de idade são comuns e passíveis 
de tratamento, mas o prognóstico visual depende da precocidade do 
diagnóstico. As bilaterais, quando totais, se não operadas até 3 meses de 
vida, em geral acarretam nistagmo e ambliopia. A intervenção cirúrgica nas 
cataratas bilaterais incapacitantes deve ser precoce, no mesmo dia ou no 
máximo com uma semana de intervalo sob risco do segundo olho tornar-se 
amblíope. As monoculares, além da ambliopia, favorecem o aparecimento do 
déficit fusional e do estrabismo entre 6 meses e os 2 anos de idade. As 
cataratas polares, pequenas e pontuais, mesmo centrais, poderão ser 
tratadas durante certo tempo com dilatação pupilar entre outras condutas 
clinicas, obtendo-se o desenvolvimento da acuidade visual, até a ocasião 
apropriada para a indicação cirúrgica. As nucleares e densas, tipicamente 
congênitas hereditárias autossômicas dominantes, freqüentemente estão 
associadas a um certo grau de microoftalmo (olho diminuído). As crianças 
com idade abaixo de 4 anos tem freqüentes reações às lentes intraoculares, 
mas acima dessa idade o implante é comum. O acompanhamento rigoroso 
com a atualização freqüente da refração entre outros cuidados clínicos e a 
orientação dos pais fazem-se obrigatórios e emergenciais. 

No período de junho de 1998 a setembro de 2000, foram analisados casos 
de catarata pediátrica (CP) em pacientes do Serviço de Córnea e Catarata do 
Hospital São Geraldo da Universidade Federal de Minas Gerais; em que 
foram estudados prospectivamente 38 olhos de 32 crianças. Trinta e seis 
olhos (95%) apresentavam catarata congênita e dois olhos (5%) catarata 
traumática. 

A nossa proposta visa à execução de ações preventivas fundamentais que 
reduzirão a evolução dos casos da enfermidade na fase adulta e beneficiarão 
uma infãncia saudável como todas deveriam ser. Quanto mais precoce o 
diagnóstico e o subseqüente procedimento cirúrgico, nos casos positivos, 
será menor o dano à acuidade visual gerado pela enfermidade. 

Fazendo uma profilaxia em nossos recém-nascidos, será economizada 
uma série de gastos na Previdência Social. Em caso contrário, se não for 
detectado o problema na fase inicial, o individuo adulto irá demandar vários 
exames, tratamentos e cirurgia, além de sofrer o risco de danos irreversíveis . 
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O Centro de Referência de Catarata Congênita objetiva identificar e dar 
suporte às crianças e, sobretudo, às mães, haja vista que a enfermidade 
pode ter causa hereditária ou ser originária de infecção intra-uterina, como a 
rubéola, além de agir como instrumento de suporte à pesquisa, de controle e 
de cura dessa doença. 

Também propomos a constituição de banco de dados que servirá de 
referência ao estabelecimento de políticas de saúde pública norteadas por 
informações concretas. 

Em vista da importância e dos benefícios a serem angariados pela 
população, em especial a de menor recurso monetário, que tem dificuldade 
em realizar o exame até o fim do primeiro mês de vida da criança, e em vista 
do dever constitucional da saúde pública reclamo o acolhimento pelos nobres 
pares do presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 1.863/2001 
Autoriza reversão do imóvel que menciona ao Município de Carmo do 

Paranaíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no § 1 o ao Município 

de Carmo do Paranaíba. 
§ 1 o - O imóvel aludido no "caput" deste artigo é formado por uma área de 

354.300 m2 (trezentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos metros 
quadrados) situado no Distrito de Carmo do Paranaíba, no Município de 
Carmo do Paranaíba, no lugar denominado Fazenda do Paraízo. 

§ 2° - A transcrição referente ao imóvel descrito no § 1 o é a no 11.115, fls. 
296, Livro 3-J, no Serviço Registra! de Carmo do Paranaíba, o qual foi havido 
pelo Estado de Minas Gerais, por doação, em 29 de dezembro de 1956, 
tendo como doador o Município de Carmo do Paranaíba, com vistas à 
construção do Campo de Pouso de Carmo do 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 setembro de 2001. 
Antônio Andrade 
Justificação: O Estado recebeu, em 29/12/56, por meio de doação do 

Município de Carmo do Paranaíba, o imóvel objeto do presente Projeto de 
Lei. Consigna a escritura lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de 
Carmo do Paranaíba, no Livro 3-J, a fls. 296, que a doação se destinou à 
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construção do Campo de Pouso de Carmo do Paranaíba. 

A Lei Municipal autorizativa do ato foi a no 213, de dezembro de 1956. 
Apesar do diploma legal existente e da doação levada a termo, até a 

presente data aquele que seria o Campo de Pouso de Carmo do Paranaíba 
ainda não foi homologado pelo Comando da Aeronáutica, impondo-se, pois, 
sua reversão ao município, para que este possa dar ao terreno uma 
destinação efetiva. Sendo a reversão de suma importância para Carmo do 
Paranaíba e toda a sua população, conto com o apoio dos nobres pares para 
a aprovação deste. 

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

PROJETO DE LEI No 1.864/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados Moçambique 

Coroa de Ouro, com sede no Município de Canápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Congados 

Moçambique Coroa de Ouro, 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 Reuniões, 8 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Associação dos Congados Moçambique Coroa de Ouro é 

uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de 
desenvolver campanhas de assistência social para a população carente, 
manter a tradição do congado e expressar esta cultura através da dança, 
transmitindo a todas as gerações esta tradição. 

Diante dos benefícios que a entidade traz àquele município, apresentamos 
este projeto e solicitamos apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.793/2001, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais 

da Casa voto de congratulações com a diretoria da empresa CIENFUEGOS 
pelo projeto de instalação de uma indústria de fogos de artifício no Município 
de Lagoa da Prata. (-À Comissão de Turismo.) 

N" 2.794/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe do Departamento de Investigações com vistas a 
que envie a esta Casa os documentos que menciona, referentes ao Boletim 
de Ocorrências no 5517 41 . 
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No 2.795/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que preste 
informações acerca da apuração de denúncia de tortura envolvendo policiais 
militares de ltabira. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 2.796/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com as rádios comunitárias, 
especialmente a Rádio União FM, pelos relevantes serviços prestados à 
população. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando sejam tomadas as 
providências judiciais cabíveis em relação a matéria publicada no jornal "O 
Liberal", de Ouro Preto. (-À Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Marcelo Gonçalves, Alencar da Silveira Júnior (2) e Di mas Rodrigues. 
Comunicação Não Recebida 

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. João Olímpio 
Franco, ocorrido em 6/11/2001, em Pouso Alegre.(- Idêntica comunicação foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos 

termos do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, para homenagear o Padre 
Jesuíta Henrique Cláudio Lima Vaz. por seus 80 anos de vida e o Instituto 
Santo Inácio da Companhia de Jesus - ISI -, que comemora 60 anos de 
atuação no Brasil. 

-A ata desse evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Estão reabertos os nossos 
trabalhos ordinários. 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 número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Bilac Pinto)- (- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada nove Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 9, às 8h30min e às 14 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
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AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo Piau 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 Kemil Kumaira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar matéria constante na pauta. A seguir, comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: Ofícios n°s 225/2001, da 
Presidente da Câmara Municipal de Buritis, e 33/2001, do Diretor de 
Operações Técnicas da EPAMIG, publicados no "Diário do Legislativo" de 
12/10/2001. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 
1.401/2001, no 2° turno (relator: Deputado Paulo Piau) e 1.767/2001, no 1 o 
turno (relator: Deputado Kemil Kumaira). Passa-se à 2" Fase da Ordem do 
Dia, e o Presidente submete a votação o Requerimento no 2.715/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues, que é aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem 
do Dia, e o Deputado Paulo Piau apresenta requerimento ern que solicita seja 
baixado em diligência à Secretaria da Casa Civil o Projeto de Lei no 13/99. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 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, 7 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Kemil Kumaira - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 75" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e trinta e três minutos do dia vinte e quatro de outubro 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, 
Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, 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 Cabo Morais, 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. Em seguida, comunica que em 22/1 0/2001 foram os Deputados 
Sargento Rodrigues, Cristiano Canêdo e Sebastião Navarro Vieira 
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designados, respectivamente, relatores dos Projetos de Lei nos 819/2000, 
no 2° turno, 1.760/2001 e 1.775/2001, estes no 1 o turno. 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 votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado 
Cristiano Canêdo em que solicita seja apreciado por último o Projeto de Lei 
no 1.683/2001, e do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Parecer 
para o 1 o Turno do Projeto de Lei Complementar no 38/2001, solicitando que 
essa matéria seja convertida em diligência ao Presidente da Assembléia. 
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 1.689/2001 
com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Cristiano Canêdo); pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 1.761/2001 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e a Emenda no 3, da Comissão de Administração 
Pública (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e pela aprovação, no 2° 
turno, do Projeto de Lei no 1.683/2001 na forma do vencido em 1 o turno 
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Márcio Cunha 
em que solicita realização de audiência pública com a participação dos 
convidados que menciona, para discutir a questão dos "softwares" livres, 
matéria abordada no Projeto de Lei no 1.095/2000. 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, 31 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues -

Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 26" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de outubro de 

dois mil e um, comparecem no Teatro Atiaia da Fundação de Serviços, 
Educação e Cultura - FUNSEC - os Deputados Antônio Carlos Andrada e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença 
do Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Andrada, declara aberta a reunião, 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 traçar, com os educadores do vale do Rio Doce, um panorama 
do ensino público estadual, e, especialmente, avaliar a atual situação da 
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educação em Minas Gerais e colher subsídios para um plano de carreira. 
Registra-se 130 pessoas presentes ao evento. O Presidente convida a tomar 
assento à mesa dos trabalhos o Sr. Fábio Brasileiro, da FUNSEC, e a 
Vereadora Liliane Costa. A Presidência concede a palavra aos convidados e 
aos parlamentares para suas considerações iniciais. O Presidente franqueia 
a palavra ao público, e fazem uso dela as Sras. Dalva Mendes, Marli de 
Castro, Suzana Helena Braga, Cleonice Anacleto de Carvalho, Marizete 
Ferreira Silva, Maria Conceição do Socorro Bento, Maria Alba de Oliveira 
Lima, Maria das Graças Cruz Ciríaco, Maria lzabel Martins, Terezinha Leal, 
Edir Soares e Dirlene Dirceu e os Srs. Almir de Souza e Jacomar Antunes 
Bráulio. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Após as considerações finais e agradecimentos dos componentes da mesa, 
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. 

lpatinga, 6 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente. 

ATA DA 91• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo, Adelmo Carneiro Leão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo 
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Marco Régis. 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. A Presidência informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre as circunstâncias que envolveram a prisão do 
jornalista José Geraldo Rodrigues, da cidade de ltabira, e apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios do Secretário de Estado da Segurança Pública em resposta aos 
Requerimentos nos 2.564 e 2.596/2001, que se referem, respectivamente, à 
fuga de presos no CERESP de lpatinga e à construção de estabelecimentos 
prisionais, publicados no "Diário do Legislativo" de 25/10/2001; ofício da 
Ouvidora da Polícia em resposta ao Requerimento n. 0 2.593/2001, publicado 
no "Diário do Legislativo" de 25/10/2001; ofício da Secretária de Justiça e 
Direitos Humanos em resposta ao Requerimento no 2.541/2001, do Deputado 
Dimas Rodrigues, que trata das ações dessa Pasta referentes a menores, 
publicado no "Diário do Legislativo de 25/1 0/2001 ; ofício do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em resposta ao Requerimento 
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no 2.595/2001, em que presta informação sobre precatório alimentar em 
favor de Mário P. Martins, publicado no "Diário do Legislativo" de 25/10/2001; 
fax do Coordenador Executivo da Usina Hidrelétrica de I rapé, em que trata da 
elaboração do Plano de Controle Ambiental - PCA - dessa usina. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
prestam esclarecimentos sobre a prisão do jornalista José Geraldo 
Rodrigues. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Ten.- Cel. 
Hudson Ferreira Bento, representando o Cel. Severo Augusto da Silva Neto; 
Vereadoras Laudicea Silva, Moisés Damião e Wanessa Porto; jornalistas 
José Geraldo Rodrigues e Átila Lemos, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Miguel Martini. 
ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Márcio Kangussu, Marco Régis e Sávio Souza Cruz. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e. em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon 
Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e a ouvir convidados, para obter esclarecimentos sobre indícios de 
irregularidades na Concorrência Pública no 4/2001, executada pela Secretaria 
da Fazenda, que tem por objeto a contratação de serviços de assistência 
técnica destinada a manutenção dos equipamentos de informática instalados 
no âmbito dessa Secretaria, com fornecimento de peças e "backups" 
(equipamentos de reserva) e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete 
do Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura; 
lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa 
Econômica Federal, e Armando Conceição Vieira Ferro, Juiz de Direito da 
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Comarca de Uberlândia, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
25/10/2001. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 
1.213/2000 (2° turno) e 1.653/2001 (Deputado lvair Nogueira); 1.387, 1.688 e 
1.689/2001 (Deputado Rogério Correia); 825/2000 (2° turno) e 1.383/2001 
(Deputado Mauro Lobo); 1.291/2000 ( parecer sobre emenda apresentada 
em Plenário) e 1.344/2001 (Deputado Luiz Fernando Faria); 1.482/2001 (2° 
turno), 1.026/2000 e 1.761/2001 (Deputado Dilzon Melo) e 1.348 e 
1.634/2001 (Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 
Lei no 640/99 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1 o turno (relator: 
Deputado Mauro Lobo); e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
nos 828/2000 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1 o turno (relator: 
Deputado Dilzon Melo); 1.162/2000 com as Emendas nos 2 a 5, da Comissão 
de Constituição e Justiça; as Emendas nos 7 a 11, 13,14, 16, 18, 19 e 21, da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; bem como as Emendas 
nos 22 e 23, e as Emendas n°S 15 e 17, na forma das subemendas que 
receberam o no 1; e pela rejeição das Emendas nos 1, 6, 12 e 20. A Emenda 
no 12 é prejudicada com a aprovação da Emenda no 22; a Emenda no 6 é 
prejudicada, com a aprovação da Emenda no 14; e a Emenda no 1 é 
prejudicada, com a aprovação da Emenda no 9 (relator: Deputado Luiz 
Fernando Faria); 1.425/2001 na forma do Substitutivo no 2 (relator: Deputado 
lvair Nogueira); 1.528/2001 na forma original (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise); 1.613/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Direitos 
Humanos, e com a Emenda no 3 (relator: Deputado Rogério Correia); e 
1. 710/2001 na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicada a Emenda no 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo). O 
parecer sobre os Projeto de Lei n°1.279/2000, no 1-0 turno, deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, 
Deputado Rêmolo Aloise. Nesse instante, a Presidência suspende a reunião 
para a realização da reunião conjunta da Comissão e com a Comissão de 
Membros das Comissões Permanentes. Reabertos os trabalhos, a 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença dos 
Srs. Magno Simões de Brito, Assessor Jurídico, José Marcos Pinto Álvares, 
Diretor da Superintendência de Administração, Cláudio Gontijo, Assessor-
Chefe da Área de Planejamento e Controle e Diretor de Informática, e José 
Luis Martins, Chefe de Divisão da Superintendência e Infra-Estrutura da 
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Secretaria da Fazenda representando o titular dessa pasta; os Srs. 
Marcos Birchal de Moura e Ricardo Birchal de Moura, Diretores da Dígitos 
Lida., os Srs. Alberto Galhardo Nunes Guerra, Diretor da Componente 
Eletrônica, Cláudio Luís Maria Silva, responsável pela licitação da 
Componente Eletrônica, e Theóphilo Lasmar, advogado da Componente 
Eletrônica, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente 
informa que a Unissys encaminhou ofício à Comissão justificando sua 
ausência na reunião. Ato contínuo, o Presidente suspende novamente a 
reunião para a realização da 68' Reunião Extraordinária da Comissão. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Luiz Fernando 

Faria - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 82' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Bilac Pinto e o Deputado José Henrique (substituindo este ao Deputado 
Doutor Viana, por indicação da Liderança do PMDB). Havendo número 
regimental, o Presidente Deputado Arlen Santiago, 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 da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fábio Persi, 
Presidente da Associação Comunitária de Chonin de Cima, convidando 
membros da Comissão para participarem de audiência pública pró-
asfaltamento da BR-451, no dia 10/11/2001, e outros, publicados no "Diário 
do Legislativo" em 19/1 O e 25/10/2001; de Geralda Dulce Mansur de 
Carvalho, Presidente da Cãmara Municipal de Simonésia, publicada no 
"Diário do Legislativo" de 26/10/2001; representação de Paulo Henrique do 
Nascimento, Presidente da ONG Movimento Nacional Amigos do Trem; "e-
mail" de Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do DER-MG, 
publicadas em 16/10/2001.0 Presidente acusa o recebimento da seguinte 
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proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei 
n• 1.516/2001, em turno único (Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2' Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, 
em turno único, o Projeto de Lei n• 1.677/2001 (relator: Deputado Doutor 
Viana) que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n•s 2.662, 2.663, 2.668; 
2693 e 2.718/2001. É aprovado, também, o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n• 1.650/2001. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos 
dos Deputados Marcelo Gonçalves, em que solicita realização de reunião 
conjunta desta Comissão com a Comissão de Saúde, a fim de debater o 
Projeto de Lei n• 1.171/2000 sobre manutenção de serviço médico de 
urgência nos terminais rodoviários de propriedade do Estado; Bilac Pinto, em 
que solicita ao DN ER informações que especifica sobre a BR 040 - trecho 
BH-Sete Lagoas; Carlos Pimenta, em que solicita ao Governador do Estado, 
ao Vice-Governador, ao Secretário da SETOP e ao DER-MG a pavimentação 
das rodovias que ligam os Municípios de Ninheiras a Berizal e de São João 
do Paraíso a Taiobeiras; José Henrique, em que solicita ao DNER execução 
de uma ponte sobre o Rio Manhuaçu - BR-259 - Trecho Aimorés-Governador 
Valadares; Arlen Santiago, em que solicita ao Secretário de Planejametno e 
ao DER-MG seja estudada a possibilidade de se destinar a parcela 
excedente dos recursos financeiros do Fundo NAKASONE para extensão do 
asfaltamento da Rodovia MG- 401; seja realizada reunião desta Comissão 
com representantes dos trabalhadores do transporte alternativo da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; solicitando ao DER-MG informações sobre 
os motivos do cancelamento da reunião do FUNTRANS e que as próximas 
convocações sejam publicadas no "Minas Gerais"; Dalmo Ribeiro Silva, em 
que solicita ao DNER sejam adotadas providências para correção dos 
acentuados desníveis existentes nas cabeceiras das pontes da BR 381-
Rodovia Fernão Dias; Sebastião Navarro Vieira, em que solicita visita desta 
Comissão ao trecho da BR-267, entre a cidade de Poços de Caldas e a divisa 
com o Estado de São Paulo. 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 novembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 

ATA DA 86' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
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Às dez horas do dia seis de novembro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, 
Dilzon Melo, Ermano Batista e Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao 
Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nos 1.842/2001 (Deputado Agostinho Silveira); 
1.840/2001 (Deputado Márcio Kangussu); 1.835/2001 (Deputado Eduardo 
Hermeto); 1.837/2001 (Deputado Ermano Batista); 1.838/2001 (Deputado 
Sávio Souza Cruz); 1.839 e 1.841/2001 (Deputado Dilzon Melo); 1.836/2001 
(Deputado Geraldo Rezende). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela juridicidade 
e pela legalidade dos Projetos de Lei nos 1. 759/2001 na forma do Substitutivo 
no 1 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 1.806/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 1.707/2001 (relator: Deputado Ermano Batista); 
1.826/2001 com a Emenda no 1 (relator: Ermano Batista, em virtude de 
redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos 
1.709/2001 (relator: Deputado Geraldo Rezende), e 1.785/2001 (relator: 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, em virtude de redistribuição). Os 
pareceres sobre os Projetos de Resolução nos 1. 776/2001 e 1.825/2001 
deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos 
respectivos relatores, Deputados Dilzon Melo e Sávio Souza Cruz. Passa-se 
à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de 
Lei nos 1.831, 1.829, 1.834 e 1.648/2001 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 1.682 e 1.574/2001 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Dilzon Melo). Colocados em votação, são aprovados pedidos de 
diligência para os Projetos de Lei nos 1.830/2001; 1.832/2001 e 1.813/2001 (à 
SERHA) e 1.682/2001 (ao autor). Nos termos do art. 185 do Regimento 
Interno, o Presidente determina o encaminhamento ao Plenário dos Projetos 
de Lei nos 1.709 e 1.785/2001, para inclusão de seus pareceres em ordem do 
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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, 8 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro 

Vieira - Dilzon Melo - Márcio Kangussu. 
ATA DA 18' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, José 
Braga, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos e Jorge 
Eduardo de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Arlen Santiago e Luiz Tadeu Leite. 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. A Presidência informa que a reunião 
se destina a prestar esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos 
destinados à saúde, conforme os preceitos da legislação federal. A 
Presidência registra a presença do Gen. Carlos Patricio Freitas Pereira, 
Secretário de Estado da Saúde, e Frederico Penido de Alvarenga, Secretário 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. O Presidente anuncia a presença dos Srs. Luiz 
Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde -
SES , Hélio Areas, Consultor Técnico da SES; Adilson Stolet, 
Superintendente Operacional de Saúde. A Presidência concede a palavra 
aos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, autores do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 
Após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua exposição. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Marco Régis 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado José Braga, para apresentar 
requerimento de sua autoria, no qual pede seja realizada reunião da 
Comissão de Saúde para tratar de irregularidades no Programa de 
Residência Médica do Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte, como o 
atraso no pagamento da bolsa, desde agosto, aos 135 médicos residentes, o 
cumprimento inadequado de carga horária e os problemas com estágios na 
maior parte dos cursos. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao 
retomar a direção dos trabalhos, cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 

~....__ ______ l} ______ __.J 



400 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Elaine Matozinhos 

- Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 69" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas do dia seis de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Anderson 
Adauto, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise 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 Dilzon Melo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Rêmolo Aloise requer ao Presidente a distribuição de avulso do seu parecer 
sobre as Emendas nos 1 e 2 e o Substitutivo no 1 apresentados em Plenário 
ao Projeto de Lei no 1.279/2000, o qual conclui pela aprovação do 
Substitutivo no 1 na forma do Substitutivo n° 2, ficando prejudicadas as 
Emendas nos 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, de hoje, às 19:00 horas, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rogério Correia - Luiz Fernando 

Faria- Rêmolo Aloise. 
ATA DA 27" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia seis de novembro de dois mil e 

um, comparece na Câmara Municipal de lpatinga o Deputado Paulo Piau, 
membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Ivo José e Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita por ele. O 
Presidente informa que a reunião se destina a traçar um panorama do ensino 
em Minas Gerais, avaliar sua atual situação e colher subsídios para a 
elaboração de um plano de carreira do magistério. Registra-se a presença 
dos Srs. Lázaro Bagliano, Pastor Antônio Carlos de Moraes, Roberto Vital, 
Lene Teixeira e Rosângela Reis, Vereadores à Câmara Municipal de 
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lpatinga. Compõem a Mesa o Sr. Antônio Carlos, representando o 
Presidente da Câmara Municipal; e a Sra. Gladys Cysoski, Chefe de 
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, representando o Prefeito 
Municipal. O Presidente concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, um 
dos autores do requerimento que deu origem ao debate, e aos membros da 
Mesa, para suas considerações iniciais. Abertos os debates, utilizam da 
palavra as Sras. Lene Teixeira, Maria Aparecida Siqueira e Geralda Lúcia e o 
Sr. Álvaro Vieira de Souza, membros do Sind-UTE; os Srs. José Delfino, 
aposentado; Dimas Marques Pereira, da Associação de Proteção à Infância e 
ao Idoso de lpatinga; e João Moraes, pai de aluno. Segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente informa 
que encontram-se 60 pessoas presentes. Após as considerações finais dos 
componentes da Mesa e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva- Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 44" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às dezesseis horas do dia seis de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e Luiz 
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Miguel Martini. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes 
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, 
a pedido do Deputado Miguel Martini, a segurança pública no hipercentro de 
Belo Horizonte. Registra-se a presença do Ten.-Cel. Gilberto Cabral Costa, 
Comandante do 1° Batalhão da Capital; do Capitão Aílton Cirilo da Silva, da 
6" CIA-BPM e responsável pelo hipercentro de Belo Horizonte; dos Srs. 
Lincoln Pereira Nascimento, Presidente do Conselho Comunitário de 
Segurança Pública do Hipercentro - CONSEP-; Ercilio Caldeira Pereira, 
Presidente do Mercado Central; Nilza Dorotéia da Cunha, Vice-Presidente da 
Associação de Condomínios do Centro de Belo Horizonte; e Hamílton 
Ferreira, Presidente da Associação dos Lojistas das Avenidas Santos 
Dumont e outras, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Miguel Martini, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 

L--------0------__l 



402 
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, 7 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA 70• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezenove horas do dia seis de novembro de dois mil e um. comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Antõnio Andrade 
(substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do 
PMDB), Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Agostinho Silveira, Alberto Pinto Coelho, Cristiano Canêdo, Dalmo Ribeiro 
Silva, Ermano Batista e Miguel Martini. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nos 1.612/2001 (Deputado Rogério Correia) e 1. 760/2001 
(Deputado lvair Nogueira). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva retira a Proposta de Emenda no 8, de sua autoria. O Deputado 
Rogério Correia pede votação destacada do §11-A do art. 22 e dos arts. 20 e 
23 do parecer do relator, Deputado Rêmolo Aloise. Colocados em votação, 
ficam mantidos os artigos. com voto contrário dos Deputados Anderson 
Adauto e Rogério Correia. O Deputado Dilzon Melo pede votação destacada 
da Proposta de Emenda no 4, do Deputado Ermano Batista, e o Deputado 
Rogério Correia pede votação destacada das Propostas de Emendas nos 12 
e 14, de sua autoria. Colocadas em votação, cada uma por sua vez, foram 
rejeitadas as Propostas de Emendas nos 4 e 14 e foi aprovada a Proposta de 
Emenda no 12. Após votação, é aprovada a nova redação do parecer, que 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1 .279/2000 na forma do 
Substitutivo no 2 e pela rejeição do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas as 
Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). 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, 8 de novembro de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Bilac Pinto - Dilzon Melo - Eduardo Brandão -

Luiz Fernando Faria. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.485/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por meio da 
proposição em exame, requer à Presidência desta Casa seja encaminhado 
ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando o envio da relação de 
débitos das empresas de ônibus intermunicipais referentes ao ICMS e outros 
com a Secretaria da Fazenda. 

Publicado em 25/8/2001, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra respaldo no § 2° do art. 54 da 

Constituição mineira, que confere à Mesa da Assembléia o direito de pedir 
informação a Secretário de Estado. Já os dispositivos do Diploma Interno 
mencionados no relatório especificam que as informações devem referir-se a 
fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeito a controle e 
fiscalização deste parlamento. 

No caso, a proposição sob comento tem por escopo fiscalizar os atos do 
Poder Executivo por meio de informações requeridas à Secretaria da 
Fazenda sobre os possíveis débitos tributários - em especial, o ICMS -, de 
empresas de ônibus intermunicipais com o Governo Estadual. 

O ICMS é fonte de receita bastante expressiva para o Estado mineiro e 
incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, nos termos do inciso 11 do art. 2° da Lei Complementar no 87, 
de 1996. 

Por seu turno, o transporte intermunicipal é de responsabilidade do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - e se 
faz por meio de concessão - contrato em virtude do qual o Estado atribui a 
um particular a execução do serviço, fixando as condições de funcionamento, 
organização e modo de sua prestação, e sujeitando os concessionários ao 
pagamento de tributos. 

Ocorre que a arrecadação do imposto das empresas que integram o 
sistema de transporte intermunicipal continua muito aquém das previsões, 
razão pela qual a Comissão de Transporte, por meio da proposição sob 
comento, deseja saber das dívidas tributárias das empresas concessionárias, 
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Diante de tais considerações, entendemos que a proposição se caracteriza 
como de interesse público, sendo oportuno ressaltar que as informações 
solicitadas por seu intermédio permitirão à Assembléia exercer sua atividade 
fiscalizadora. 

Conclusão 
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.485/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Álvaro Antõnio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.527/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Administração Pública, por meio da proposição em tela, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitando o 
envio de relação nominal com os valores recebidos pelos militares a titulo de 
ajuda de custo e diárias referentes aos exercícios de 1997 e 1998. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Uma das prerrogativas que a Constituição Estadual confere ao Legislativo é 

a do controle externo exercido sobre os outros Poderes do Estado, realizado 
com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete "julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor públicos, 
de órgão de qualquer dos Poderes". 

As contas que se enquadram nessa categoria não são apenas apreciadas 
pelo Tribunal, mas também julgadas por ele. Durante o processo de 
julgamento, desde o exame dos órgãos técnicos até a manifestação do 
plenário, o processo, se apresentar irregularidades, pode ser baixado em 
diligência, para que o responsável corrija as falhas detectadas. Não cumprida 
a diligência, ou cumprida insatisfatoriamente, as contas são julgadas 
irregulares, parcial ou totalmente, e assinado prazo para que a autoridade 
restitua aos cofres públicos a quantia apurada. 

É lógico que, como todo contencioso, o processo de julgamento de contas 
·admite a defesa e a interposição de recurso, que, se não for provido, e o 
agente for considerado culpado, a decisão da Corte de Contas passa a ter 
natureza de título executivo, consoante o art. 71, § 3°, da Constituição da 
República. 
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Além de manifestadamente não parecer razoável encaminhar pedido de 

numerários que serão julgados pelo Tribunal de Contas, existe outra 
determinação constitucional com o objetivo de garantir a probidade na 
administração pública, que é a norma do§ 3° do art. 74 da Carta mineira, que 
estabelece que "as unidades administrativas dos Poderes do Estado e as 
entidades da administração indireta publicarão, mensalmente, no órgão oficial 
( ... ) resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no 
período". 

Vemos, portanto, que, mais do que o mero conhecimento desta Casa, a 
Constituição prevê processos específicos para os atos que causam prejuízo 
ao erário e atentam contra os princípios da administração pública, 
resguardando, assim, a incolumidade do patrimônio público. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.527/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mau ri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.531/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela requer 
à Presidência da Assembléia seja encaminhado ofício ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública, solicitando informações sobre denúncia trazida 
a esta Comissão pelo Pastor Roberto Luiz da Silva de que os responsáveis 
pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Belo Horizonte não estão 
cumprindo a medida conhecida como "oxigenação" - remanejamento de 
presos entre unidades prisionais, com o objetivo de minorar o sofrimento 
dessas pessoas. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Dispõe o art. 83 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210, de 11/7/84) que "o 

estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 
dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, 
trabalho, recreação e prática esportiva, devendo o mesmo ter lotação 
compatível com a sua estrutura e finalidade". 

E o parágrafo único do seu art. 88 determina "ser requisitos básicos da 
unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 
aeração, insolação e condicionamento técnico adequado à existência 
humana; b) área mínima de 6m2 (seis metros quadrados)". São, também, 
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requisitos básicos das dependências coletivas a seleção adequada dos 
presos e o limite de capacidade máxima, que atende aos objetivos de 
individualização da pena. 

Em nosso País, acreditamos que também no resto do mundo, buscam-se 
formas de humanizar as prisões, melhorando as condições de vida do 
encarcerado. 

Em meados de 1970, houve consenso entre os países membros da ONU 
quanto à elaboração de normas atinentes ao tratamento dos presos, as 
quais, entre nós, receberam o nome de "Regras Mínimas para o Tratamento 
do Preso no Brasil", editadas por meio da Resolução n° 14, de 11/11/94, pelo 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. No capítulo IV, Dos 
Locais Destinados aos Presos, no art. 9°, está determinado que "os locais 
destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene, de 
acordo com o clima, particularmente no que se refere à superfície mínima, 
volume de ar, calefação e ventilação". 

Consultadas as principais normas que regem a matéria, não nos foi 
possível identificar o termo "oxigenação", que trata do remanejamento de 
presos entre unidades prisionais, a que se refere a proposição. Em vista 
disso, entendemos que, se tais "medidas" estão sendo ignoradas nas 
unidades prisionais de Belo Horizonte, devem ficar ao arbítrio das 
autoridades responsáveis pela guarda dos presos, não podendo ser 
questionadas à luz do Direito. 

Sendo assim, consideramos por bem que a matéria não prossiga em sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.531/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Mau ri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 2.561/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela requer 
à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre denúncia 
trazida a esta Comissão pelo Sr. Geraldo Moreira Vicente acerca de 
irregularidades no atendimento prestado ao Sr. José Vicente na Santa Casa 
de Misericórdia de Lima Duarte, levando-o à morte. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Analisando a documentação anexada ao requerimento, vimos tratar-se do 
falecimento do Sr. José Vicente, ocorrido na Santa Casa de Misericórdia do 
Município de Lima Duarte. Segundo os dados, o fato se deu em virtude de 
mau atendimento, ou seja, falta de medicamentos necessários para prestar 
os primeiros socorros, bem como de aparelhos essenciais. 

Conforme consta dos autos do processo, os filhos da vítima solicitaram a 
abertura de inquérito policial, e este foi remetido ao Ministério Público de 
Lima Duarte, que instaurou ação civil e, por meio da promotoria, pediu que se 
fizesse comunicado ao Secretário de Estado da Saúde e Gestor do SUS em 
Minas Gerais; ao Diretor Regional de Saúde, em Juiz de Fora; ao Diretor do 
Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de Minas Gerais e à Secretaria de Saúde do Município de Nova Lima. 

Constatamos, então, que, sobre o assunto, foram tomadas várias 
iniciativas, inclusive as providências legais cabíveis. 

Cabe-nos esclarecer, ainda, que a Lei Federal no 8.080, de 19/9/90 - que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes -, 
descentraliza as ações e os serviços de saúde e, em seu art. 18, I, disciplina 
que, à direção municipal do Sistema Unico de Saúde - SUS -, compete 
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. 

Ao Legislativo, constitucionalmente falando, não cabe mover ações sobre o 
fato; no entanto, por força do art. 54, § 2°, da Carta mineira, pode argüir o 
Secretário da Saúde se está sendo realizada auditoria para elucidá-lo. 
Portanto, consideramos oportuno o envio da solicitação proposta, na forma 
do Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.561/2001 na forma do Substitutivo no 1, formulado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., na forma regimental, 
seja indagado ao Secretário de Estado da Saúde se está sendo realizada 
auditoria para apurar irregularidades ocorridas no atendimento hospitalar da 
Santa Casa de Misericórdia do Município de Lima Duarte, as quais teriam 
culminado com o óbito do Sr. José Vicente, no dia 5/7/2000. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho- Ivo 

José - Olinto Godinho -Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.572/2001 
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Mesa da Assembléia 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em tela 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa que solicite ao Diretor-Geral 
do DER-MG informações, por escrito, sobre o contrato de fornecimento 
celebrado com a PETROBRÁS, detalhando o montante da dívida, os 
produtos fornecidos e o fluxo. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo Hely Lopes Meirelles, em "Direito Administrativo Brasileiro", 

contrato "é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, 
firma com particular ou outra entidade administrativa, para a consecução de 
objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 
Administração. O conteúdo do contrato é a vontade das partes expressa no 
momento de sua formalização. Quanto a executá-lo, é cumprir suas cláusulas 
segundo a comum intenção das partes no momento de sua celebração. A 
execução refere-se não só à realização do objeto do contrato, como também 
à perfeição técnica dos trabalhos, aos prazos contratuais, às condições de 
pagamento e a tudo o mais que for estabelecido no ajuste ou constar nas 
normas legais como encargo de qualquer das partes". 

Conforme consta na proposição, foi celebrado contrato entre a 
PETROBRÁS e o DER-MG, destinado ao fornecimento de material 
betuminoso e massa asfáltica para o Estado, e, ao que parece, está havendo 
algum tipo de irregularidade nesse fornecimento. 

O contrato administrativo, como, de resto, qualquer contrato, deve ser 
executado fielmente, exercendo cada parte seus direitos e cumprindo suas 
obrigações. 

Tendo em vista o papel de fiscalização que a Constituição Estadual confere 
a este Poder, consideramos oportuno o pedido formulado, pois, se há 
realmente um contrato entre a PETROBRÁS e um ente do Estado e se 
alguma irregularidade está ocorrendo para a sua perfeita execução, é 
pertinente que o Legislativo tome conhecimento. 

No entanto, julgamos necessário apresentar substitutivo à matéria para seu 
melhor esclarecimento e conseqüente entendimento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.572/2001 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N" 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 
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O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, 

seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado - DER-MG - solicitando informações sobre a existência 
de contrato celebrado entre esse órgão e a PETROBRÁS destinado ao 
fornecimento de material betuminoso e massa asfáltica para o Estado, e se 
sua execução está conforme aos termos pactuados. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.573/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em tela tem por 
objetivo que esta Casa envie ofício ao Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, solicitando-lhe informações acerca dos motivos 
pelos quais, nos contracheques e nos demais documentos funcionais 
referentes aos ex-Delegados Especiais de Polícia aposentados, não consta o 
cargo de Delegado de Polícia I, tanto mais que, nos termos do art. 23 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, com a 
modificação que lhe deu a Emenda à Constituição no 45, de 2000, ficou 
estabelecido que todos os ocupantes do cargo de Delegado Especial de 
Polícia passariam para a carreira de Delegado de Polícia I. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 20/9/2001 e, a 
seguir, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, foi encaminhado 
a este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
A autora da matéria esclarece que a Constituição mineira anterior à de 

1989 dispunha que os policiais civis, independentemente do cargo que 
ocupassem à época, poderiam ser designados Delegados Especiais de 
Polícia, através de ato do Secretário de Estado da Segurança Pública. 

Com o advento da atual Carta do Estado, foi estabelecido que todos os 
servidores que contassem cinco anos de exercício na qualidade de Delegado 
Especial de Polícia passariam a ter direito à remuneração correspondente ao 
cargo de Delegado de Polícia I. Posteriormente, com a promulgação da 
Emenda à Constituição no 45, passaram a integrar a carreira de Delegado de 
Polícia, ocupando, inicialmente, o cargo de Delegado de Polícia I. Esta última 
alteração implica, também, que eles passaram a fazer jus à promoção na 
carreira por merecimento e antigüidade. 

No entanto, ocorre que alguns desses Delegados já se encontravam 
aposentados à época da promulgação da referida emenda à constituição, por 
isso recebem hoje tal como o Delegado de Polícia I, embora em seus 
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Com a Emenda no 20 à Constituição da República, foi assegurada aos 
aposentados e aos pensionistas, além da revisão dos proventos de 
aposentadorias e pensões, a extensão a essas pessoas de "quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade. inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão." 

Devemos atentar, ainda, que o próprio texto constitucional prevê a edição 
de lei para regulamentar a vontade do constituinte. "In fine", no artigo aparece 
"na forma da lei". Dessa forma, acreditando não ser o dispositivo auto-
aplicável, os aposentados detentores de cargos que foram transformados, 
deverão manter inscritos no seu contracheque o nome de seu cargo original, 
até a edição de lei que discipline a questão. 

Do ponto de vista formal, a proposição encontra amparo no § 2° do art. 54 
da Constituição mineira, segundo o qual este parlamento pode encaminhar 
ao Secretário de Estado pedido escrito de informação. 

Entretanto, não achamos salutar inquirir o Secretário sobre a matéria, 
sabedores que somos da falta de regulamentação para o § 8° do art. 40 da 
Constituição da República, acrescentado pela referida Emenda à 
Constituição no 20. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.573/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.608/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em tela 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos, solicitando sejam 
prestadas informações sobre o exercício do cargo em comissão que o Sr. 
Sérgio Pimenta José Alvim, ex-Delegado de Polícia 11, ocupa na Penitenciária 
Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues que deu 
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origem à matéria na Comissão Sérgio Pimenta José Alvim, ex-Delegado 
de Polícia 11, foi aposentado por invalidez em 1997 e hoje ocupa cargo 
comissionado de Diretor da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em 
Governador Valadares, ato este considerado pelo autor como "uma violação 
expressa aos princípios constitucionais que regem a administração pública, 
mormente ao da moralidade". 

Aposentadoria, segundo estabelece o § do art. 40 da Constituição Federal, 
é o direito à inatividade remunerada assegurado ao servidor estatutário em 
razão de incapacidade para o desempenho de suas funções, da idade ou do 
tempo de contribuição; podendo ser, entre outras modalidades, por invalidez 
permanente, no caso de o servidor ficar impedido. 

O aposentado, seja qual for o motivo de sua aposentadoria, não pode 
acumular provento ou remuneração decorrente do exercício de cargo, 
emprego ou função titularizado após a aposentadoria, ressalvados os cargos 
acumuláveis, na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 
37, 11). 

Os cargos em comissão, ocupados transitoriamente, destinam-se às 
funções de confiança dos superiores hierárquicos, sendo próprios para a 
direção, comando ou chefia de certos órgãos. para os quais é necessário um 
agente que, por ser de confiança da autoridade nomeante, se disponha a 
seguir sua orientação, ajudando-a a promover a direção superior da 
administração. 

Quanto à moralidade aludida pelo Deputado Sargento Rodrigues, convém 
lembrar que esse princípio se extrai do conjunto de regras de conduta que 
regulam o agir da administração pública. A moralidade do ato administrativo, 
juntamente com a sua legalidade e finalidade, constituem pressupostos de 
validade sem os quais toda a atividade pública será ilegítima. Ela está 
inteiramente ligada ao conceito do bom administrador, aquele que, usando de 
sua competência, determina-se não só pelos preceitos legais vigentes, como 
também pela moral comum, propugnando pelo que for melhor e mais útil para 
o interesse público. 

À luz do direito, o ato de nomeação do Diretor da Penitenciária de 
Governador Valadares está dentro da legalidade, amparado 
constitucionalmente e dentro dos princípios de moralidade que regem a 
administração pública. Não vemos o porquê de solicitar ao Secretário de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos informações sobre o exercício do 
cargo em comissão citado. 

Visto que o questionamento formulado foi devidamente esclarecido, não 
consideramos oportuno o envio da presente solicitação. 

Conclusão 
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Diante do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento no 
2.608/2001. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho- Ivo 

José - Olinto Godinho -Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.609/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer à 
Presidência da Assembléia Legislativa que se oficie aos dirigentes do BDMG, 
CEMIG, EMATER, MGS, COMIG, EPAMIG, TURMINAS, PRODEMGE, 
COPASA-MG, IEF e Rádio Inconfidência, solicitando seja enviado a esta 
Casa relatório detalhado da aplicação de seus recursos de investimentos sob 
as formas diretas ou indiretas, estas últimas por meio de convênios ou 
repasses referentes aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, até a presente 
data, especificando objetivos e manutenção de empregados. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
É conveniente trazer à colação os ensinamentos do Dr. Heraldo da Costa 

Reis sobre a matéria "investimentos". Trata-se de despesa de capital que 
gera serviços e, em conseqüência, acréscimo ao produto interno bruto, 
produzindo alterações quantitativas e qualitativas no patrimônio público. As 
despesas de capital, genericamente, constituem o grupo de despesas da 
administração pública, direta ou indireta, realizadas com o intento de 
aquisição e constituição de bens de capital que contribuirão para produzir ou 
gerar novos bens e serviços e integrarão o patrimônio público. 

A proposição sob análise tem por escopo obter das empresas controladas 
pelo Estado informações sobre a aplicação de seus recursos de 
investimentos, partindo do corolário do princípio republicano de que qualquer 
pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, que gerencie recursos 
públicos, tem o dever constitucional de prestar contas. A prestação de contas 
é a garantia de que os recursos foram empregados para atender à finalidade 
pública. 

Especificamente sobre os investimentos, sabemos que a lei orçamentária 
anual compreenderá o orçamento dos investimentos das empresas 
controladas pelo Estado, e o§ 5° do art. 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal 
exige não se consignar dotação para investimento com duração superior a 
um exercício financeiro que não esteja prevista no plano plurianual ou em lei 
que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. A 
previsão do crime encontra-se no art. 167, § 1°, "in fine", da Constituição da 
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República. 

Além dessas normas, na Subseção VI, da Fiscalização e dos Controles, da 
Carta política mineira, há mandamento expresso para que as entidades da 
administração indireta, da qual essas empresas mencionadas no relatório 
fazem parte, publiquem no órgão oficial, mensalmente, resumo do 
demonstrativo das despesas orçamentárias realizadas no período, entre elas 
as despesas de capital. Assim, exigir que sejam enviados a esta Casa os 
demonstrativos de seus investimentos não é razoável. Além de já serem 
publicados, são enviados ao Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar da 
Assembléia no controle externo da administração pública (art. 76 da 
Constituição do Estado), e serão julgados em contencioso que admite defesa 
e recursos. Nesse caso, se o administrador for julgado culpado, incorrerá em 
pena. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 2.609/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.613/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antõnio Carlos Andrada, a propos1çao sob 
comento tem por intuito seja encaminhado ofício, em nome desta Casa, ao 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, solicitando-lhe 
a prestação de informações "sobre o dispêndio efetivamente registrado, até a 
presente data, na rubrica de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de 
2001, cujo limite foi fixado em 2% pela Lei no 13.825, de 24/1/2001 ". 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado ao 
presente órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
Esclarece o autor da matéria ter dado entrada nesta Casa a Mensagem no 

223, de 18/9/2001, contendo o Projeto de Lei no 1.779/2001, que altera 
dispositivo da Lei no 13.825, de 24/1/2001, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento 
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o corrente 
exercício. De acordo com a proposta, a dotação para crédito suplementar 
passaria de 2% para 8%, sob a argumentação de que a lei orçamentária não 
contemplou com reajustes o quadro de pessoal, notadamente aqueles que 
incidem sobre a remuneração dos policiais civis; além disso, o limite atual de 
2% é historicamente o mais baixo registrado desde 1995, quando era de 
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40%. 

O mesmo parlamentar afirma, em seguida, que as informações ora 
solicitadas são necessárias para que possa devidamente apreciar o referido 
projeto de lei. Esse motivo, por si mesmo, legitima a apresentação do 
requerimento, pois, de acordo com a alínea "a" do inciso VIII do art. 79 do 
Regimento Interno, esta Casa admite o encaminhamento de pedido de 
informações a autoridades estaduais, desde que trate de fato relacionado 
com matéria legislativa em trâmite ou de fato sujeito a seu controle e 
fiscalização. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.613/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.614/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição sob comento é de iniciativa do Deputado Bilac Pinto e tem por 
objetivo seja inserido nos anais da Assembléia Legislativa o artigo intitulado 
"O ator principal no palco das águas", de autoria do engenheiro-agrônomo e 
Assessor Técnico da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG - Sérgio Mário Regina, publicado no jornal "Estado de Minas" em 
6/9/2001. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "b", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado ao 
presente órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
Sobre o conteúdo do artigo, cabe esclarecer que ele trata de destacar a 

importância dos proprietários rurais mineiros como os principais responsáveis 
pela conservação e pela preservação dos recursos naturais, sobretudo das 
matas, dos solos e das águas; para depois contrapor a isso o fato de que 
eles não dispõem de recursos para fazer frente à recuperação das vazões 
dos corpos d'água, das nascentes, dos córregos, dos ribeirões, dos rios e dos 
reservatórios. Só então - e aí está o cerne da publicação - o autor sugere, 
para a solução do problema, que àqueles proprietários o Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FHIDRO - destine recursos financeiros, via abertura de 
linhas de crédito, "com 12 anos de prazo, 3 de carência, 3% de juros ao ano 
e 20% de contrapartida", e que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
- BDMG - e a EMATER-MG lhes ofereçam linhas de crédito e proporcionem 
assistência técnica. 
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Em que pese à louvável preocupação do autor da matéria com a 

questão ambiental e mesmo à pertinência da solução apresentada, cumpre-
nos salientar, por outro lado, que as considerações ali apresentadas, em 
verdade, constituem tão-somente uma sugestão para se implantar política 
pública, que as autoridades do Poder Executivo estadual são competentes 
para elaborar e executar, levando -se em conta o contexto econômico e 
financeiro do Estado. 

E por termos tal entendimento, acreditamos que o conteúdo do artigo não 
pode ser inserido nos anais desta Casa, visto que o Regimento Interno 
apenas admite fazê-lo se os documentos oficiais forem de especial relevãncia 
para o Estado, basta ver o art. 233, inciso XIII. Quanto a esse quesito, 
entendemos que a proposição não lhe deu atendimento, embora não 
neguemos à publicação a devida importãncia. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.614/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.641/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública informações sobre as 
providências tomadas acerca das denúncias encaminhadas a essa 
autoridade pela Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245, de Lagoa Santa. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A tranqüilidade e a segurança de Lagoa Santa, cidade pacata e ordeira, foi 

ameaçada de algum tempo para cá, pois se tornou alvo de bandidos, 
assaltantes e ponto de distribuição de drogas, e a população se tornou 
insegura e sem mecanismos de defesa. 

A Loja Maçônica Unificada e Plena, n° 245; como membro participante da 
comunidade, desejosa de ver novamente a paz estabelecida, endereçou 
correspondência a diversas autoridades responsáveis pela ordem pública, 
para que providências fossem tomadas objetivando o bem-estar público e 
social. 

Conforme dispõe o art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
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preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos órgãos competentes. 

Ainda, citando o mesmo artigo, o seu § 4° disciplina que às polícias civis, 
dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares. 

A atividade repressiva da polícia judiciária tem como objeto de atuação a 
pessoa, na medida em que lhe cabe apurar as infrações penais. A ela 
incumbe descobrir e conduzir ao Judiciário os infratores da ordem jurídica 
penal, regendo-se por normas processuais penais. 

Tendo como parâmetro as considerações aventadas, consideramos a 
solicitação sob comento oportuna e bem-direcionada. 

E mesmo se foram tomadas providências para resolver as questões 
referentes a Lagoa Santa, é certo que à população cabe saber quais serão as 
medidas a serem implantadas no combate à violência. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.641/2001 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.642/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por via da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos solicita ao 
Presidente desta Casa o encaminhamento de ofício ao Comandante-Geral da 
PMMG, requerendo-lhe que preste informações sobre as providências 
tomadas acerca das denúncias encaminhadas ao Comando-Geral pela Loja 
Maçônica Unificada e Plena no 245, de Lagoa Santa. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, 
a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
De acordo com cópia de denúncia anexada à proposição, a mencionada 

Loja Maçônica dirigiu-se ao Secretário da Segurança Pública, por meio de 
ofício datado de 20/8/2001 , a fim de solicitar-lhe a tomada de efetivas 
providências com relação ao que vem acontecendo em Lagoa Santa. 

O fato é que esse município, embora historicamente tenha sido referência 
de localidade tranqüila e segura, e por isso mesmo tenha atraído grande 
número de turistas, sitiantes e proprietários de casas de campo, de algum 
tempo para cá tornou-se alvo de bandidos e palco de assaltos, 
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arrombamentos e distribuição de drogas, além de outras ocorrências. 
Mais alarmante, é o fato de que o poder público não tenha tomado qualquer 
providência no sentido de combater essa onda de criminal idade. 

Diante desse quadro insustentável, a Loja Maçônica, como entidade 
voltada para a defesa dos interesses comunitários, solicita ao referido 
Secretário as providências cabíveis, inclusive a instalação de aparelhos que 
possam oferecer segurança, como portais eletrônicos com câmaras de TV 
para gravar a imagem daqueles que por lá passarem, e criação de uma linha 
telefônica especifica, do tipo disque-denúncia. 

Ora, reportando-nos ao art. 73 da Constituição do Estado, que afirma, entre 
outras coisas, que a sociedade tem direito a governo eficaz e a manter-se 
correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a 
órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de que tenha 
resultado ou possa resultar prestação de serviço público insuficiente, tardia 
ou inexistente, fica patente que a proposição sob comento está de todo 
amparada por aquele diploma. 

Cumpre-nos, ainda, externar o nosso ajuizamento de que a iniciativa em 
análise reflete a preocupação deste parlamento, representado, neste caso, 
pela Comissão de Direitos Humanos, de acompanhar a efetiva aplicação da 
política de segurança pública, o que nos leva a considerar oportuna e 
necessária a sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.642/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.643/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em tela 
requer à Presidência desta Casa seja encaminhado oficio aos Promotores de 
Justiça da Comarca de Manhuaçu, solicitando cópia do procedimento 
administrativo investigatório acerca dos espancamentos de presos, na cadeia 
pública local, cometidos por policiais civis ou militares. 

Após sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Ministério Público é um dos órgãos encarregados da execução penal, 

estando entre as suas funções a avaliação periódica do sistema criminal para 
adequá-lo às necessidades do Pais, a inspeção e a fiscalização dos 
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estabelecimentos penais, além de poder exercer a representação sempre 
que ocorrer a violação das normas de execução. 
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Por meio da correspondência enviada à Comissão de Direitos Humanos, os 
Promotores da Comarca de Manhuaçu relatam que cerca de cem presos da 
cadeia pública da localidade foram espancados por policiais civis ou militares 
e, no relatório, se colocam à disposição da Comissão desta Casa para outros 
esclarecimentos que se fizer necessários, pois houve instauração de 
procedimento administrativo investigatório para apuração de crime que 
transgride normas atinentes às garantias e aos direitos individuais. 

Não podemos esquecer que o juízo da execução é o foro natural para o 
conhecimento de todos os atos praticados por qualquer autoridade na 
execução das penas e das medidas de segurança. Sendo assim, o Ministério 
Público tem a legitimidade ativa para invocar a prestação jurisdicional em 
face dos fatos por ele apurados. Na verdade, o destino natural das 
investigações processadas pelo "Parquet" é o Judiciário. 

No entanto, quiseram os Promotores que esta Casa tomasse conhecimento 
da violação, por parte de autoridade pública, de norma constitucional que 
assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, ensejando aos 
membros da Comissão a necessidade de ter mais detalhes dos fatos 
ocorridos. Entretanto, não consideramos conveniente solicitar as 
investigações processadas pelo Ministério Público, pois seu caminho normal 
é o Judiciário. Achamos conveniente, apenas, pedir informações mais 
detalhadas dos fatos relatados. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

2.643/2001 com a Emenda no 1, apresentada a seguir. 
EMENDA No 1 

Onde se lê: "cópia do procedimento administrativo investigatório", leia-se: 
"informações mais detalhadas". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.644/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o requerimento em tela tem 
por objetivo seja encaminhado pedido de informação ao Comandante-Geral 
da Polícia Militar do Estado - PMMG -, em nome deste parlamento, 
esclarecendo se ocorreu ou não requisição policial para cumprimento do 
mandado de reintegração de posse da Fazenda Morro Alto, situada no 
Município de lbiá, nos termos da Lei no 13.053, de 23/12/98. 
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De conformidade com o que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "c", do 

Regimento Interno, a proposição foi publicada e a seguir encaminhada ao 
presente órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
A lei estadual referida no relatório tem por mandamento precípuo tornar 

obrigatória a comunicação, pelo Poder Executivo, da requisição de força 
policial para reintegração de posse de área ocupada com a finalidade de 
moradia ou cultivo, de imediato e anles de seu efetivo cumprimento, ao 
Prefeito do município, à Câmara Municipal, ao órgão municipal de defesa dos 
direitos humanos, ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e 
à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Portanto, trata a 
proposição de averiguar o fiel cumprimento de mandamento legal, o que está 
perfeitamente de acordo com a competência atribuída a comissão desta 
Casa de exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração 
pública, consignada no inciso XVI do art. 100 do Regimento Interno. 

Quanto ao exame da pertinência da iniciativa no âmbito da Carta mineira, 
encontramo-la no art. 54, § 3° , segundo o qual a Assembléia Legislativa, por 
intermédio da Mesa, poderá encaminhar pedido de informação, entre outras 
autoridades estaduais, ao Comandante-Geral da Policia Militar. 

Vale ressaltar que a informação solicitada se nos apresenta especialmente 
oportuna, porque o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Araxá e Região; dirigindo-se à Comissão autora da matéria, comunica que os 
posseiros da Fazenda Morro Alto, ali acampados há três anos e contando 
com benfeitorias por eles realizadas, não têm como sair do local dentro do 
prazo legal fixado, pois a maioria das famílias não possuem casa e as 
crianças já estão matriculadas nas escolas do Município de lbiá, 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.644/2001, na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente · Wanderley Ávila, relator · Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mau ri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.671/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Dinis Pinheiro, por meio da proposição sob comento, requer ao 
Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao Diretor do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG -, solicitando o envio a esta Casa da planilha de composição de custos 
das passagens intermunicipais do transporte coletivo, com a respectiva 
demanda mensal, por município, de passageiros transportados. 
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Após sua publicação, em 12/10/2001, vem a matéria à Mesa da 

Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa do requerimento está amparada pelo art. 54 da Carta mineira, 

que confere a este parlamento o poder de encaminhar pedido escrito de 
informação a dirigente de entidade da administração indireta e a outras 
autoridades estaduais, inclusive, como é o caso, a dirigente de autarquia. 

O pedido de informação foi motivado pela reunião conjunta das Comissões 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, quando se discutiu o descumprimento da Lei Estadual no 
10.419, de 16/1/91, que concede passe livre aos portadores de deficiência 
fisica, mental e às pessoas maiores de 65 anos. 

Na ocasião, alguns convidados, como a advogada do SINDPAS e o 
assessor do DER-MG, alegaram que o grande obstáculo ao cumprimento da 
lei decorre da incapacidade de se alcançarem fontes de financiamento para 
subsidiar o beneficio. 

Por outro lado, o Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas 
de Minas Gerais entende que não há esforço das autoridades para pôr em 
prática leis que visem ajudar os incapacitados e as pessoas carentes em 
geral. 

Diante de tal impasse, o autor do requerimento deseja obter dados sobre 
os custos das passagens intermunicipais e a demanda mensal, por 
município, de passageiros transportados, com o objetivo de verificar a 
possibilidade de conceder tal isenção aos deficientes, sem acarretar déficit 
aos cofres dos municípios. Ademais, de posse dessas informações, terá 
dados suficientes para tomar as devidas providências, em face do 
descumprimento da referida lei. 

Conclusão 
Somos pela aprovação do Requerimento no 2.671/2001 na forma 

apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.675/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela pede 
ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública informações sobre a abertura de inquérito 
sobre o andamento das investigações acerca da morte de Ocimar Gomes da 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Analisando os documentos anexados ao processo sobre o falecimento de 

Ocimar Gomes da Silva, constatamos que foi solicitada abertura de inquérito 
policial para averiguar as circunstâncias de seu óbito; se foi por homicídio ou 
se decorreu em virtude do acidente de trânsito em que o falecido se envolveu 
quando trafegava como passageiro de uma moto. 

Temos de ponderar que o inquérito policial é procedimento destinado à 
reunião de elementos acerca de uma infração penal, de um delito. constituído 
pelo conjunto de diligências realizadas pela polícia para apuração de fatos 
criminosos, de suas circunstâncias, de seus autores e cúmplices. 

Temos que dizer, ainda, que a autoridade policial deve assegurar, no 
transcorrer do inquérito, o sigilo necessário à elucidação dos fatos, 
respeitando-se as prerrogativas dos advogados, que, como procuradores, 
têm acesso a todas as informações que lhes possam interessar. 

Visto que a indagação sobre o dito inquérito está respondida conforme 
demonstram os documentos em anexo e a ele tem de ser dado o sigilo 
necessário (segundo dispõe o art. 20, do Código de Processo Penal), 
consideramos inoportuno o envio do pedido proposto. 

Ademais, as conclusões desse procedimento administrativo têm caminho 
certo. São endereçadas ao Ministério Público, que dará início a ação penal 
cabível. 

Se o inquérito não for bem conduzido, o parque! tomará as providências 
necessárias, ou seja, promoverá diligências ou investigações outras, além de 
outros procedimentos que julgar convenientes (art. 13, 11, e art. 16, do Código 
do Processo Penal). 

De acordo com os dispositivos legais, o controle da condução do inquérito 
policial já está suficientemente regulamentado, não necessita, pois, que a 
Assembléia Legislativa exerça funções estranhas àquelas que a Constituição 
mineira lhe outorgou. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.675/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Mauri Torres- Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.687/2001 

Mesa da Assembléia 
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Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em tela requer ao 
Presidente da Assembléia Legislativa seja indagado ao Presidente do 
IPSEMG se o referido órgão autoriza que os funcionários que recebem 
salários de até R$400,00 mensais, residentes na Capital, utilizem 
gratuitamente a farmácia do IPSEMG, e nega tal utilização aos servidores 
que residem no interior do Estado. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "'c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Decreto Estadual no 41.094, de 1°/6/2000, que altera dispositivos do 

Estatuto do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais- IPSEMG -,em seu art. 166, dispõe o seguinte: "A gratuidade total ou 
o pagamento parcial do valor de produtos, materiais e medicamentos poderá 
ser concedida pelo Presidente do IPSEMG, à vista de parecer fundamentado 
do Serviço Social, em casos especiais, quando o estipêndio de contribuição 
do segurado não ultrapassar 3 (três) vezes o valor do vencimento mínimo 
estadual". Esse pagamento parcial poderá ser financiado pelo IPSEMG, por 
decisão do Presidente, diante de parecer do Serviço Social, conforme 
estabelece o art. 167 do citado decreto. 

Em nenhum artigo do Decreto no 41.094, há referência à localização da 
farmácia em que o beneficiário poderá adquirir os medicamentos; no entanto, 
em contato telefônico com o Serviço Social do IPSEMG, fomos informados de 
que o beneficiário, após a realização de estudo socio-econômico por esse 
departamento e a apresentação da documentação comprobatória, recebe 
uma carteira que lhe dá o direito à aquisição de medicamentos na farmácia 
do órgão, localizada na Capital do Estado. 

Por conseguinte, julgamos conveniente o envio das indagações propostas 
pelo parlamentar, por entender que o referido beneficio deverá ser estendido 
às farmácias do IPSEMG localizadas no interior do Estado, principalmente 
porque muitos segurados encontram dificuldade de locomoção de sua cidade 
até a Capital. Tal circunstância, a nosso ver, justifica a descentralização, que 
irá beneficiar a saúde do servidor. 

No entanto, objetivando adequar o pedido formulado à legislação vigente, 
sentimos necessidade de apresentar-lhe emenda. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.687/2001 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN" 1 

Substitua-se a expressão "que recebem até R$400,00 (quatrocentos reais) 
mensais" por "cujo estipêndio de contribuição não ultrapassar 3 (três) vezes o 

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



423 
valor do vencimento mínimo estadual". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001, 
Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.691/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Administração Pública, a proposição em tela 
requer à Presidência desta Casa seja encaminhado ofício à Secretaria de 
Estado da Fazenda, solicitando informação sobre o repasse de recursos 
atinentes às obrigações patronais no período de janeiro de 1999 até esta 
data, especificando valores mensais e percentual repassado relativos à 
obrigação estipulada em lei pelo Tesouro Estadual para o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares - IPSM. 

Após sua publicação, em 16/10/2001, vem a matéria à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra respaldo no art. 54 da Carta mineira, 

que confere a esta Casa o direito de pedir informação a Secretário de Estado 
sobre assunto previamente determinado e de interesse da coletividade. 

Salienta o autor da matéria que sua apresentação advém do interesse de 
fiscalizar as ações da administração pública, em especial do Tesouro 
Estadual, no que concerne ao repasse de recursos financeiros ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, que apresenta um déficit 
orçamentário da ordem de R$1 .000.000.000,00. Ainda segundo suas 
palavras, esse déficit se deu pela não-transferência sistemática de verbas 
pelo referido órgão. Em decorrência disso, o Instituto está prestes a entrar em 
falência, comprometendo, assim, o futuro dos seus beneficiários. 

Nos termos do art. 4° da Lei Estadual no 10.366, de 28/12/91, que dispõe 
sobre aquela autarquia vinculada à Polícia Militar, o custeio dos benefícios e 
serviços prestados aos seus segurados será mantido por meio de 
contribuições destes e do Estado. Este, por meio do Poder Executivo, 
transferirá o valor que o plano atuarial do Instituto fixar, a partir de 1 o de abril 
de 1991, com base na dotação orçamentária Obrigações Patronais do 
Custeio de Pessoal Militar. 

Tendo como parâmetro tais dados, julgamos relevante a atuação desta 
Corte no intuito de verificar se o repasse de recursos estaduais ao IPSM está 
em conformidade com as exigências legais e, ainda, buscar soluções para os 
problemas que possam vir a afligir os interesses de seus contribuintes, no 
caso de haver irregularidades nessas transferências. 

~------0------_J 



424 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 
2.691/2001 na forma apresentada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 2.692/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Administração Pública, o requerimento sob 
análise tem por objetivo o envio de ofício ao Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado - PMMG -, em nome deste parlamento, solicitando àquela 
autoridade a remessa de relação dos candidatos concursados e aprovados 
em 1997, com os respectivos endereços, os quais, por motivo de alteração 
no edital de concurso, quando este se encontrava em andamento, foram 
excluídos do processo seletivo. 

De conformidade com o que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno, a proposição foi publicada e a seguir distribuída ao 
presente órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento pela Comissão de Administração Pública 

deve-se a sugestão do Deputado Sargento Rodrigues, em vista de o referido 
edital de concurso, que exigia inicialmente o 1 o grau de escolaridade como 
pré-requisito para inscrição, quando já em andamento o processo seletivo, ter 
sido alterado, passando tal requisito a ser o 2° grau. Essa alteração, 
evidentemente, veio modificar uma situação de direito previamente 
estabelecida, frustrando, assim, as expectativas de muitos inscritos, alguns 
dos quais recorreram ao Poder Judiciário para que pudessem continuar 
participando de concurso. 

Uma vez que tais processos judiciais ainda não foram julgadas quanto ao 
mérito, os autores temem que seus esforços sejam infrutíferos. No entanto, 
encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei Complementar no 34, 
dispensando aos inscritos ou aos participantes, naquela data, em concurso 
público para provimento de cargo na PMMG a exigência do 2° de grau de 
escolaridade. 

Visto que esse projeto de lei complementar poderá atender à reivindicação 
dos candidatos ora prejudicados, o autor do requerimento acredita ser 
necessário que eles tenham conhecimento disso, daí o pedido dos nomes 
dos candidatos e dos seus respectivos endereços. Neste ponto, cabe-nos 
observar que o referido art. 79 do Regimento Interno admite o acatamento de 
requerimento de informações a autoridades estaduais, desde que trate de 
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fato relacionado com matéria legislativa em trâmite, entendendo-se com 
isso que as informações devem configurar apenas como elementos 
subsidiadores ao exercício parlamentar. Está claro que tal não ocorre no 
caso. 

Em adição ao argumento contrário à aprovação do requerimento, não 
devemos deixar de levar em consideração que toda proposição legislativa é 
de conhecimento geral, visto que a ela se aplica o princípio constitucional de 
publicidade. Em vista dessa circunstância, o fim almejado com a obtenção de 
nomes e endereço dos candidatos fica carente de sentido. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.692/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembrode 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.575/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria coletiva, e tendo como primeiro signatário o Deputado João 
Batista de Oliveira, o Projeto de Lei no 1.575/2001 dispõe sobre a inclusão do 
café na merenda escolar e dá outras providências. 

O projeto recebeu pareceres pela aprovação das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Saúde, que apresentou a Emenda no 1. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre as 
questões que lhe são afetas. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem o objetivo de incluir o café na merenda escolar, 

com o intuito de criar nas crianças o hábito de bebê-lo, uma vez que o 
consumo anual "per capita" do produto vem caindo substancialmente no 
mercado interno. Isso se dá em virtude da incorporação de novos hábitos 
pelas crianças e pelos jovens, como o consumo de refrigerantes e sucos 
industrializados, o que vem alterar tradições arraigadas no seio da família 
mineira e trazer prejuízos consideráveis à agroindústria cafeeira do Estado. 

A produção brasileira de café, nos últimos 30 anos, tem se situado, em 
média, no patamar de 25 milhões de sacas, ao passo que a demanda 
mundial tem crescido a uma taxa de 1,5% ao ano. O problema é a entrada de 
outros atores no cenário da produção e da exportação mundiais, como se 
pode ver nos seguintes dados: para uma participação na produção mundial, 
em 1962, de 52%, em 1997 há uma participação de 18% apenas ( Fonte: 
USDA ); e, para uma participação das exportações brasileiras nas 
exportações mundiais, em 1962, de 37%, há em 1997, uma participação de 
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22% apenas ( Fonte: USDA ). 

Outro problema conjuntural é o de que o café brasileiro, por ser 
considerado de baixa qualidade, não é utilizado, normalmente, como base 
dos "blends" internacionais dos mercados mais dinâmicos e importantes de 
café torrado. 

Parte da causa desses problemas é atribuída ao antigo órgão 
regulamentador do café, o Instituto Brasileiro do Café - IBC - , que adotou a 
estratégia, em determinada época, de retenção da oferta para sustentar os 
preços. Essa estratégia inibiu ações de busca de outros mercados e de 
investimentos na melhoria do produto. Da cesta de produtos derivados do 
café, o único que experimentou uma certa expansão foi o café solúvel, em 
virtude da abertura de mercados como o Leste europeu e a diversificação da 
linha para o Leste asiático. 

A imagem do café brasileiro no mercado internacional foi-se deteriorando, e 
um produto que historicamente sempre nos trouxe orgulho, por ser referência 
mundial, passou a ser desprestigiado, pois um novo paradigma se 
estabeleceu, privilegiando a qualidade em detrimento da quantidade. 

A agricultura cafeeira enfrentou outros problemas, entre os quais está o 
climático, com a ocorrência de geadas, que diminuiu o desempenho das 
lavouras e, por conseguinte, a oferta do café robusta, deixando de atender 
satisfatoriamente ao setor de solúvel, torrado moído e exportador. Adicionou-
se ainda a crise de endividamento dos cafeicultores, a qual dificultou os 
investimentos no setor. 

Minas, como responsável por 43% da produção nacional de café, deve 
dispor de meios para estimular sua economia e fazer reverter essa situação. 
É o que busca o autor do projeto ao pretender recriar nas crianças e nos 
jovens o hábito de tomar café. O Município de Varginha tem uma bem 
sucedida experiência nesse sentido, que, a nosso ver, deveria ser estendida 
ao restante do Estado. As crianças desse município utilizam na merenda 
escolar um café de qualidade superior, um "blend" diferenciado, que poderá 
ser também adotado em Minas, a critério do Poder Executivo, quando da 
regulamentação da matéria. 

Outro aspecto que sempre devemos levar em conta, nos projetos que 
objetivam incentivar ou fortalecer a regionalização e a interiorização da 
economia, como o que ora analisamos, é a oportunidade de fixação do 
homem no campo. As grandes cidades, principalmente a Capital, já não têm 
condições de oferecer ao homem simples do interior moradia e sobrevivência 
dignas, razão pela qual apoiamos a proposição. 

Ao apreciar a matéria, a Comissão de Saúde apresentou a Emenda n°1 , 
tornando opcional a inclusão do café na merenda escolar. Entendemos que 
tal modificação descaracteriza substancialmente a política de fomento ao 
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setor cafeicultor contida no projeto. Atualmente, já é facultativo esse uso 
do café, pois inexiste norma que o impeça. 

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

1.575/2001, no 1 o turno, em sua forma original, e pela rejeição da Emenda 
n°1, apresentada pela Comissão de Saúde. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Kemil Kumaira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - Chico 

Rafael - João Batista de Oliveira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.756/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do deputado Amilcar Martins, o Projeto de Lei no 1.756/2001 visa 
à alteração da Lei no 13.803, de 27/12/2000, a chamada Lei Hobin Hood. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/9/2001 , a proposição foi 
distribu ida às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber pareceres, nos termos do art. 188 do 
Regimento lntern·o. Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer 
preliminar sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a alterar os critérios de distribuição da parcela 

do ICMs destinada aos municípios conforme lei estadual, nos termos do 
inciso li do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, "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: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; 

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos Territórios, lei federal.". 

Em Minas Gerais, a parcela a que se refere ao mencionado inciso 11 é 
distribuída segundo os critérios fixados pela Lei no 13.803, de 2000. Entre 
esses, o que tem maior peso é o Valor Adicional Fiscal, que é o critério de 
distribuição dos outros três quartos da receita do ICMs pertencente aos 
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municípios. 

O projeto visa precisamente a retirar da Lei Robin Hood o critério de 
distribuição baseado no Valor Adicional Fiscal, elevando a importãncia de 
outras variáveis, a saber: população e patrimônio cultural. 

Não há obstáculo de ordem constitucional à tramitação da matéria nesta 
Casa, ressaltando-se apenas a existência de Comissão Especial que se 
dedica a "proceder a estudos sobre a legislação relativa ao rateio da parcela 
da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios". 

A adoção do critério populacional para a distribuição do ICMs é condizente 
com o princípio da proporcionalidade: os municípios mais populosos recebem 
mais recursos. Assim como, no ãmbito dos direitos políticos, cada eleitor tem 
a mesma importãncia na escolha dos governantes, no critério priorizado no 
projeto em exame, cada mineiro tem o mesmo peso para definir a distribuição 
do ICMS para os municípios. 

Dessa forma, não ficam prejudicadas as cidades-pólo, que, por terem uma 
população maior que a média dos municípios, têm condições de oferecer aos 
seus munícipes uma melhor infra-estrutura de serviços públicos, em virtude 
da economia de escala, notadamente na área de saúde. Ocorre que esses 
serviços são demandados não apenas pelos munícipes, mas também pela 
população das cidades vizinhas. Além disso, naquelas são instalados os 
órgãos públicos estaduais e federais que irão atender à região, o que exige 
do município-sede investimento para receber tais órgãos e seus usuários. Por 
isso, a alteração da Lei Hobin Hood não pode ocorrer em detrimento das 
cidades-pólo. 

Verifica-se, não obstante, um erro material no projeto, que propõe a 
revogação do inciso I e dos § § 5° ao ao do art. 2° da Lei no 13.a03, de 2000. 
O correto é a revogação dos referidos dispositivos do art. 1 o porque o artigo 
mencionado possui apenas o "caput". Sendo assim, apresentamos a Emenda 
no 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 1. 756/2001 com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Ficam revogados o inciso I e os §§ 5° ao ao do art. 1 o da Lei no 

13.a03, de 27 de dezembro de 2000.". 
Sala das Comissões, a de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.767/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
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Relatório 

O Projeto de Lei no 1.767/2001, do Deputado João Batista de Oliveira e 
outros, dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda no 1, que 
apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser apreciada 
em seus aspectos de mérito. 

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

A produção artesanal de queijos em Minas Gerais, atividade que se 
pretende disciplinar com a proposição em análise, além das questões 
econõmicas que lhe são inerentes, envolve aspectos sociais e culturais 
intimamente ligados à identidade do povo mineiro. O queijo Minas, em suas 
variedades frescal, padrão, Canastra ou Serro, entre outras, é produzido em 
todas as regiões do Estado, mediante processos transmitidos de geração a 
geração, o que lhe confere características peculiares, reconhecidas pelos 
consumidores mais exigentes. 

Essa produção tradicional convive com um segmento industrial formado por 
laticínios de pequeno, médio e grande portes, o que faz de Minas o maior 
produtor de lácteos do País, responsável por cerca de 1/3 da produção 
nacional. Grande parte dessa atividade é desenvolvida sob fiscalização dos 
serviços de inspeção sanitária, federal ou estadual, em obediência a normas 
específicas, que visam ao controle da qualidade dos produtos, mas 
restringem sobremaneira a fabricação do queijo Minas a partir do leite cru. 

Ora, é exatamente nesse ponto que reside a discórdia entre os defensores 
da produção artesanal e aqueles que se apegam, a nosso ver de forma 
exagerada, à rigidez das normas de inspeção industrial. Para os primeiros, o 
verdadeiro queijo Minas, artesanal, só pode ser elaborado a partir do leite 
integral de vaca, que não tenha sido submetido a nenhum tratamento 
térmico, ao passo que a legislação em vigor exige a pasteurização da 
matéria-prima. O assunto é controverso, mas pode ser equacionado, a 
exemplo do que ocorre na França, onde se produz uma gama de queijos 
finos, de excelente qualidade, exclusivamente a partir do leite cru. 

Entendemos, porém, que é necessário buscar meios para que o produtor 
tradicional tenha condições de exercer sua atividade dentro da legalidade. 
Assim, o projeto em análise é extremamente louvável, pois define normas e 
procedimentos que visam garantir a qualidade integral do produto, inclusive 
quanto aos aspectos de indicação da origem do produto. 

O modelo adotado, segundo informações do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA -, é o francês, no qual se busca assegurar condições 
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sanitárias e higiênicas satisfatórias em todas as fases do processo 
produtivo. Assim, devem ser observados cuidados com a saúde dos 
rebanhos, que devem ser livres de doenças infecto-contagiosas, e com a 
limpeza das instalações e equipamentos, bem como com a comercialização 
do produto. 

Outro aspecto relevante da proposição é o prazo de 30 meses concedido 
aos produtores para que se construam, em todo o Estado, entrepostos 
suficientes para a maturação do queijo artesanal. Nesse período, deverão ser 
conduzidas pesquisas científicas que atestem a qualidade do produto 
produzido nas condições estabelecidas no projeto e a inexistência de risco à 
saúde do consumidor. 

Ao final deste parecer, estamos sugerindo as Emendas nos 2 a 4, com o 
intuito de aperfeiçoar a proposição. As duas primeiras visam a modificar o art. 
3°, que dispõe sobre a água a ser utilizada na produção do queijo. A nosso 
ver, é imprescindível que essa água seja potável e que essa potabilidade seja 
aferida por análises periódicas. Já a terceira emenda pretende tão-somente 
tornar mais claro o entendimento do art. 11 e seu parágrafo. 

Com relação à Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
entendemos que se trata de matéria pertinente e necessária, pois estende a 
fiscalização do tMA, quanto à segurança, higiene e armazenamento do 
produto, aos estabelecimentos de revenda. 

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

1.767/2001 no 1° turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e as Emendas nos 2 a 4, a seguir apresentadas. 

EMENDA N°2 
Acrescentem-se ao "caput" do art. 3°, após os termos "Queijo Minas 

Artesanal", os termos "deverá ser potável e". 
EMENDA N° 3 

Acrescente-se ao art. 3° o seguinte parágrafo: 
"Art.3°- ......................................................................... . 
Parágrafo único - A água utilizada na produção do queijo Minas artesanal 

deverá ser submetida a análise físico-química e bacteriológica, em 
peridiocidade a ser definida pelo Poder Executivo na regulamentação desta 
lei.". 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art.11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - O Queijo Minas Artesanal poderá ser comercializado em período 

inferior a sessenta dias após a fabricação, no prazo de trinta meses a partir 
da publicação desta lei, até que existam no Estado entrepostos em número 
suficiente para a maturação. 
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Parágrafo único - No prazo de trinta meses a que se refere o "caput", 

serão realizadas pesquisas científicas que atestem a qualidade do queijo 
produzido nas condições estabelecidas nesta lei e a inexistência de risco à 
saúde do consumidor.". 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Kemil Kumaira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - João 

Batista de Oliveira- Chico Rafael. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

1.776/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a propos1çao em 

epígrafe visa sustar os efeitos do art. 2° do Decreto n° 41.517, de 11/1/2001, 
que dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais ao advogado Alexandre de Paula Dupeyrat Martins. 

Publicado em 20/9/2001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta 
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em exame pretende sustar os efeitos do art. 2° do 

Decreto no 41.517, de 11/1/2001, que dispõe sobre a concessão do título de 
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao advogado Alexandre de 
Paula Dupeyrat Martins, com base no disposto no art. 62, inciso XXX, da 
Constituição do Estado, que atribui à Assembléia Legislativa a competência 
privativa para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

O referido art. 2°, que ora se pretende sustar, estabelece que o título, 
representado por diploma especialmente confeccionado, será entregue ao 
homenageado em reunião especial a ser realizada na Assembléia Legislativa. 

A separação de Poderes é princípio geral do direito constitucional, 
consagrado pela Constituição da República como um dos princípios 
fundamentais que ela adota. A organização federal pressupõe a precedência 
da Constituição da República sobre a estadual e impõe a esta normas 
centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais 
constitutivos do Estado Federal. As normas centrais referem-se aos 
princípios constitucionais, aos princípios informadores e às regras de 
preordenação do Estado membro. 

Dessa maneira, a Constituição mineira adotou, em seu texto, o princípio da 
separação dos Poderes. Conforme dispõe o seu art. 6°, "são Poderes do 
Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
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Judiciário". 

A Carta mineira, em seu art. 90, enumera as competências privativas do 
Governador do Estado, entre as quais inclui-se, no inciso XVII, a de "conferir 
condecoração e distinção honoríficas". 

Como competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, a 
conferência de condecoração e distinção honoríficas não pode ser realizada 
por membros do Poder Legislativo, que, sistematicamente, vêm solicitando 
ao Governador do Estado, por meio de requerimentos aprovados por 
deliberação conclusiva na Comissão de Administração Pública desta Casa, a 
concessão de título de Cidadão Honorário aos cidadãos por eles indicados. 

A concessão de título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao 
advogado Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, ocorrida por meio do 
Decreto n' 41.517, foi solicitada pela Assembléia Legislativa por meio do 
Requerimento n' 1.407/2000, aprovado em 22/11/2000. 

Assim ocorreu com as condecorações concedidas ao Sr. Celso Monteiro 
Furtado e ao Deputado Federal Antônio Paes de Andrade. O Requerimento 
n' 310/99, do Deputado Anderson Adauto, após aprovado, foi encaminhado 
ao Governador Itamar Franco, por meio de ofício do Presidente desta Casa, 
solicitando o agraciamento aos mencionados cidadãos. A distinção foi 
concedida por meio dos Decretos n's 40.414 e 40.413, ambos datados de 
14/6/99, e os diplomas foram entregues aos agraciados em reuniões 
especiais realizadas na Assembléia Legislativa em 6 e 8/10/99, 
respectivamente. 

O ex-Governador Eduardo Azeredo também concedeu títulos de Cidadão 
Honorário aos Srs. Giovanni Battista Razelli e Mário Oswaldo Vrandecic 
Peredo, por meio dos Decretos n's 39.631 e 39.632, ambos de 9/6/99. Os 
diplomas foram entregues em reuniões especiais realizadas nesta Casa em 
15/6/99 e 19/11/99. Os agraciamentos foram solicitados por meio dos 
Requerimentos n's 2.519 e 2.067/99, do Deputado Agostinho Patrús e do ex-
Deputado Elmo Braz. 

Assim também ocorreu com o agraciamento do Maestro Fernando Moreira 
Gallo. O Requerimento n' 2.455/97, da Deputada Elbe Brandão, que 
solicitava a concessão da distinção, foi aprovado e encaminhado ao ex-
Governador Eduardo Azeredo. O título foi concedido em 11/12/98, por meio 
do Decreto n' 40.141, e o diploma foi entregue em 28/12/98, na 330" Reunião 
Extraordinária desta Casa. 

Em todos os casos mencionados, os decretos expedidos pelo Chefe do 
Poder Executivo continham o que ora se pretende sustar, ou seja, a 
indicação da Assembléia Legislativa como local para a entrega das 
condecorações. Tal procedimento denota a cortesia com a qual os 
Governadores mineiros vêm distinguindo o Poder Legislativo. Seus membros 
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não só têm sido atendidos em suas solicitações como também vêm 
gozando da oportunidade de entregar os diplomas aos seus indicados, já que 
não possuem a prerrogativa constitucional para fazê-lo diretamente. 

Conforme se pode deduzir, a aprovação do projeto em análise criaria um 
constrangimento institucional sem precedentes, já que as solicitações para 
concessão de títulos de Cidadão Honorário têm sido, historicamente, 
originadas na Assembléia e prontamente atendidas pelo Poder Executivo. 

A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, prevista no art. 
62, inciso XXX, da Constituição do Estado, é instrumento de controle que não 
se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a indicação da sede do Poder 
Legislativo para a entrega dos diplomas honoríficos somente vem denotar a 
cordialidade e a distinção do Governador do Estado para com os Deputados 
que pleiteiam os agraciamentos. Além do mais, o ato normativo em discussão 
não fixa a data para a realização do evento, não se configurando, portanto, 
uma usurpação da competência do Presidente desta Casa de convocar 
reuniões. 

Como ensina o constitucionalista português J. J. Gomes Canotilho, "apud" 
Alexandre de Moraes', "Um sistema de governo composto por uma 
pluralidade de órgãos requer necessariamente que o relacionamento entre os 
vários centros de poder seja pautado por normas de lealdade constitucional 
( ... ) A lealdade institucional compreende duas vertentes, uma positiva, outra 
negativa. A primeira consiste em que os diversos órgãos do poder devem 
cooperar na medida necessária para realizar os objetivos constitucionais e 
para permitir o funcionamento do sistema com um mínimo de atritos 
possíveis. A segunda determina que os titulares dos órgãos do poder devem 
respeitar-se mutuamente e renunciar à prática de guerrilha institucional, de 
abuso de poder, de retaliação gratuita ou de desconsideração grosseira. Na 
verdade, nenhuma cooperação constitucional será possível sem uma 
deontologia política, fundada no respeito das pessoas e das instituições e 
num apurado sentido da responsabilidade do Estado". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Resolução no 1.776/2001. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Agostinho Silveira (voto contrário) - Sebastião Navarro Vieira (voto contrário) 
- Ermano Batista (voto contrário). 

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. g• ed. São Paulo: Atlas, 
2001.P. 359. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.401/2001 
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De autoria do Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei no 1.401/2001 
dispõe sobre a agricultura orgãnica no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Aprovada em 1 o turno, na forma do Substitutivo n°1, a proposição retoma a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 
A redação do vencido, em anexo, integra o parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise, na forma do vencido no 1 o turno, traz as diretrizes, as 

atribuições do Poder Executivo e as obrigações que os interessados devem 
observar na condução da política para a produção orgãnica de vegetais e 
animais. A definição de produto orgãnico é aquela da Instrução Normativa no 
7, de 1999, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, conforme dispõe 
o inciso I do art. 3° da proposição. 

Segundo essa definição, considera-se orgãnico o sistema de produção 
agropecuária ou agroindustrial que, tendo em vista a auto-sustentabilidade, 
procura eliminar, ou reduzir ao máximo, a utilização de agroquímicos e outros 
insumos artificiais, bem como minimizar a dependência de fontes de energia 
não renováveis. Integram esse conceito os sistemas conhecidos como 
agricultura alternativa, biodinãmica ou biológica. 

Na apreciação da matéria no 1 o turno, esta Comissão considerou oportuna 
a intervenção do Estado nesse assunto, por entender que a agricultura 
orgãnica apresenta participação crescente na formação do produto do 
agronegócio mineiro e brasileiro, com excelentes perspectivas para 
exportação. Como exemplo, citamos o aumento da demanda por produtos 
hortigranjeiros e, até mesmo, por cafés orgãnicos, que conseguem melhores 
preços do que os produtos convencionais, fato observado em escala mundial. 

Ao lado dos aspectos econômicos, os sistemas orgãnicos, por não 
utilizarem agrotóxicos no processo produtivo, são considerados menos 
agressivos ao meio ambiente. Esse fato confere a esses produtos um forte 
atrativo, pois a preocupação com a questão ambiental vem constituindo uma 
exigência maior dos mercados interno e externo, especialmente nos grandes 
centros urbanos. 

Dessa forma, reiteramos nosso apoio ao projeto, pois o setor agropecuário 
mineiro carece de iniciativas que propiciem o desenvolvimento rural 
sustentável, ou seja, aquele que busca o crescimento do emprego e da renda 
no campo, de forma equilibrada com a preservação do ambiente natural. 

Faz-se necessário, contudo, apresentar um pequeno reparo à proposição. 
A Emenda no 1, que apresentamos ao final do parecer, propõe a supressão 
da expressão 'iributários" no inciso 11 do art. 2°, por considerá-la 
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abrangente. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.401/2001, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda no 
1, a seguir apresentada. 

EMENDA N" 1 
Suprima-se, no inciso li do art. 2°, a expressão "e tributários". 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Chico Rafael, relator- Jorge Eduardo 

de Oliveira - Kemil Kumaira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.401/2001 

Dispõe sobre a política estadual para a produção orgânica de vegetais e 
animais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual para a produção orgânica de vegetais e animais 

tem por objetivo a melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e 
agroindustriais por meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e outros 
insumos artificiais e ainda: 

I - a preservação da diversidade biológica e da saúde humana; 
li - a conservação do solo, da água e do ar e dos ecossistemas associados; 
111 - a criação e a expansão de mercados consumidores, com o aumento da 

produção e a redução do preço dos produtos; 
IV - a geração de emprego e renda. 
Parágrafo único - O Estado assegurará a participação dos setores de 

produção que envolvam produtores e trabalhadores rurais e de 
comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento no 
planejamento e na execução da política definida no "caput" deste artigo, nos 
termos do art. 24 7 da Constituição do Estado. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1 o desta lei, 
incumbe ao Estado: 

I - divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e para a 
saúde humana da produção e do consumo de produtos orgânicos; 

11 - incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação de 
programas e projetos específicos, da concessão de incentivos fiscais e 
tributários e da abertura de linhas de crédito especiais em agentes 
financeiros e fundos; 

111- instituir certificado de origem e qualidade; 
IV - prestar assistência técnica aos produtores; 
V - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de produção; 
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VI - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção; 
VIl - estimular a comercialização e a exportação de produtos orgãnicos com 

certificação de origem e qualidade; 
VIII- instituir órgão colegiado ou cãmara técnica especializada; 
IX - registrar e credenciar instituições não governamentais, sem fins 

lucrativos, para a emissão de certificado de origem e qualidade; 
X - registrar as pessoas físicas ou jurídicas que produzam, comercializem, 

embalem, envasem, armazenem ou processem produtos orgãnicos; 
XI - exercer outras atividades afins. 
§ 1 o - Os custos de emissão de certificado de origem e qualidade e de 

análises laboratoriais serão indenizados pelo produtor, segundo a tabela a 
ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

§ 2° - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem e 
qualidade serão disciplinados em regulamento próprio, mediante a proposta 
do órgão a que se refere o inciso VIII deste artigo. 

Art. 3°- Para os efeitos desta lei, consideram-se: 

I - produto orgãnico aquele obtido segundo o disposto na Instrução 
Normativa no 7, de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, ou outra que vier a sucedê-la; 

11 - produtor orgãnico o produtor e o processador de matérias-primas 
orgãnicas. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas técnicas 
complementares para atender às peculiaridades do Estado. 

Art. 4 o - A adesão aos programas e projetos desenvolvidos pelo poder 
público para a produção de produtos orgãnicos é voluntária. 

Art. 5° - São obrigadas ao registro no órgão competente as pessoas físicas 
ou jurídicas que produzam, comercializem, embalem, envasem, armazenem 
ou processem produtos orgãnicos. 

Art. 6°- Sem prejuízo do disposto na legislação civil e penal em vigor, aos 
infratores desta lei, aplicam-se as seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência; 
11 - suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e 

qualidade; 
111 - cassação ou cancelamento do credenciamento; 
IV - cassação ou cancelamento do registro e do direito de uso do certificado 

de origem e qualidade. 
§ 1 o -A pena de advertência será imposta somente a infrator primário. 
§ 2° - A pena de suspensão temporária do direito de uso do certificado de 

origem e qualidade e do cancelamento do credenciamento será cabível 
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quando o produto estiver sendo comercializado em desacordo com o 
disposto nesta lei e em sua regulamentação. 
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§ 3' - A cassação ou cancelamento do registro, do credenciamento e do 
direito de uso do certificado de origem e qualidade ocorrerá nos casos de 
reincidência ou em situações de fraude, alteração ou adulteração de 
documento, cabendo à autoridade competente proceder à apreensão e à 
destruição de toda a documentação de certificação. 

Art. 7'- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. ao- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
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Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús, Maria 
José Haueisen e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 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 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, com diversos convidados, possíveis irregularidades apresentadas 
pelos clientes do Bancob-Creditec, moradores da cidade de Serranos, contra 
essa instituição financeira. A Presidência comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Fábio Persi, Presidente da 
Associação Comunitária do Chonin de Cima, publicado no 'Diário do 
Legislativo" de 19/10/2001; e do Sr. César Natalino de Assis, Gerente 
Técnico do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco 
Central do Brasil, comunicando o recebimento de convite para participar da 
reunião e informando tratar-se de assunto afeto à Área de Fiscalização do 
Banco Central. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados, que discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-se a 
presença dos Srs. Élvio Antônio da Silva, Prefeito Municipal de Serranos; 
Humberto Cássio Lima, Vereador da Câmara Municipal de Serranos; Zélia de 
Azevedo Carvalho, José Rodrigues de Sousa, José Pimenta Filho, Débora 
Carvalho de Sousa, Adriane Pereira Barbosa, Maria Fátima de Paiva Sousa, 
José Augusto de Araújo Vasconcelos, Francisco de Azevedo Carvalho, 
Newton Ferreira da Silva e José Luiz da Silva, clientes do Bancob-Creditec, 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada em 
que solicita seja formulado voto de protesto contra a ausência injustificada de 
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representantes do Banco Central nesta audiência pública; e em que 
solicita sejam encaminhados todos os documentos relativos ao encerramento 
das atividades da Bancob-Creditec na cidade de Serranos ao Ministério 
Público Federal, a que compete apurar eventuais crimes previstos na Lei n• 
7.492, de 1986, que define os ilicitos penais no mercado financeiro e (Lei do 
"Colarinho Branco"); e do Deputado Agostinho Patrús em que pede sejam 
solicitadas informações ao Banco Central acerca do encerramento das 
atividades da Bancob-Creditec, especialmente, no que se refere ao 
patrimônio da instituição financeira, sua situação jurídica, realização do ativo 
e outras que se fizerem necessárias. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados, dos Deputados 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 novembro de 2001 . 
Maria José Haueisen, Presidente- Agostinho Patrús- Bené Guedes- Ailton 

Vilela. 
ATA DA 63" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria 
Olivia e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia , 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 matéria constante da pauta. A seguir, a 
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do 
Sr. Manoel Costa, Secretário de Estado do Turismo, solicitando a divulgação 
das oficinas realizadas peta Secretaria, para organizar os circuitos turísticos, 
nas seguintes localidades: Governador Valadares, nos dias 25 e 26 de 
setembro, e, nos dias 20 e 21 de outubro, em Oliveira. A Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei n• 1.768/2001, em turno único, para o qual 
designou o Deputado Márcio Cunha como relator. Passa-se à 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas a apreciação do Plenário. Dando prosseguimento à 
reunião, a Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Márcio 
Cunha, em virtude de ser apreciada matéria de sua autoria. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação com as Emendas n•s 1 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, no 1 • turno, do Projeto de Lei n• 
1.026/2000 (relator: Deputado Fábio Avelar), registrando-se a declaração de 
voto da Deputada Maria Olívia e do Deputado Márcio Cunha. Passa-se à 2" 
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Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, 
é aprovado o Requerimento no 2.690/2001. Ato contínuo, o Deputado Márcio 
Cunha passa a direção dos trabalhos à Deputada Maria Olívia. Passa-se à 3' 
Fase da Ordem do Dia, comprendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana em que solicita a 
realização de reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, para tratar da preservação da lagoa da Pampulha, em 
prosseguimento da reunião realizada no último dia 3, e do Deputado Pastor 
George em que solicita a realização de uma audiência pública no Município 
de Lima Duarte, para tratar das questões do Parque Estadual de lbitiboca 
com os convidados que menciona. 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, 31 de outubro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Dimas Rodrigues. 

ATA DA 28' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de novembro 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 José Henrique, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreicar a matéria constante do edital de convocação e acusa o recebimento 
dos Projetos de Lei n.0 S 1.806 e 1.829/2001, para os quais, respectivamente, 
designou o Deputado José Henrique para relatar e avocou para si a relataria. 
Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.160/2001, na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas nos 1 e 2, apresentadas (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um 
por sua vez, os Requerimentos nos 2.734, 2.735 e 2.746/2001. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 9 
de novembro, em Uberlândia, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Uberlândia, 9 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Geraldo Rezende. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. 

Marisa Melo Fonseca, ocorrido em 3/11/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Balbina da Silva, ocorrido em 6/11/2001, em Sabará.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. 
Marília de Assis Castro, ocorrido em 7/11/2001, em Carmo da Mata. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Aldemar 
Júnior, ocorrido em 6/11/2001, em Minas Novas. (- Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Antônio Andrade; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 1.763/2001; votação do projeto, 
salvo emendas; aprovação; votação da Emenda no 8; aprovação; votação 
das Emendas nos 1 a 7; rejeição - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 718/99; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; não-
recebimento de emenda; encerramento da discussão; votação do Substitutivo 
no 1; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 1.279/2000; requerimentos dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Antônio Carlos Andrada e Sebastião Costa; deferimento; 
discursos dos Deputados Rogério Correia, Antônio Carlos Andrada, Ermano 
Batista, Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão, Kemil Kumaira, Sebastião 
Costa, Amilcar Martins e Maria José Haueisen; questões de ordem; chamada 
para recomposição de quórum; existência de quórum para a continuação dos 
trabalhos; discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para 
votação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.501/2001; discurso 
do Deputado Miguel Martini; questão 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 - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
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Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - 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 Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

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 a votação de requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando 

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei no 1.279/2000. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

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 turno único, do Projeto de Lei no 

1.763/2001, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito 
especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda no 8, que apresenta, e pela rejeição das Emendas 
nos 1 a 7. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 8. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as Emendas n°S 1 a 7. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 
1.763/2001 com a Emenda no 8. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 718/99, do Deputado Paulo 

Piau, que autoriza o Estado a, por intermédio da COHAB-MG, renegociar 
dívidas e promover liquidação oriundas de operações creditícias realizadas 
entre essa Companhia e mutuários. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Nos 
termos do§ 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa como 
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 W 718/99 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela autoriza o 
Estado a renegociar dívidas dos mutuários da Companhia de Habitação do 
Estado de Minas Gerais - COHAB-MG. 

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Atendendo a requerimento do autor, a Presidência da Casa, com 
fundamento no art. 141 do Regimento Interno, incluiu o projeto na ordem do 
dia para votação em Plenário, em virtude de ter-se esgotado o prazo para 
exame da proposição pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Nos termos do § 2° do art. 145 do citado Regimento, este 
relator passa a emitir seu parecer para o 1 o turno. 

Fundamentação 
A COHAB-MG é uma instituição cuja finalidade é reduzir o déficit 

habitacional, melhorando as condições sanitárias e de saúde da população 
de baixa renda, através da produção e comercialização de unidades 
habitacionais. Para tanto, na lei orçamentária de 2001, são previstos 
investimentos de R$20.005.000,00 na construção de habitações urbanas. 
Com esses recursos, pretende-se construir 1.734 casas e urbanizar 550 
lotes. 

O projeto em tela visa proporcionar à COHAB-MG a possibilidade de 
renegociar suas dívidas com mutuários, estabelecendo critérios para tal. O 
projeto original foi aperfeiçoado pelo Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que limitou as renegociações aos 
mutuários que tiveram seus financiamentos originados de recursos do Fundo 
Estadual da Habitação. 

Poderão beneficiar-se do benefício concedido pelo projeto os mutuários 
que estiverem com prestações em atraso e cuja prestação for superior a 25% 
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da renda familiar mensal. 

Por outro lado, a proposição estabelece também que o mutuário poderá 
liquidar antecipadamente o saldo devedor do financiamento, atualizado pelo 
agente financeiro de acordo com a taxa nominal de juros e os índices de 
correção pactuados no contrato, sendo permitido conceder um desconto 
sobre o saldo devedor de, no máximo, 50% do débito atualizado. O índice de 
desconto será definido pelo Grupo Coordenador do Fundo Estadual de 
Habitação - FEH. 

Assim como ocorre, em nível federal, com recursos oriundos de fundos da 
União, a proposta em análise permite que devedores em atraso no 
pagamento de suas obrigações com a COHAB-MG regularizem sua situação, 
renegociando seu saldo devedor, devidamente atualizado. No aspecto 
financeiro-orçamentário, o projeto não encontra impedimento. A perda que 
pode vir a ocorrer com o desconto oferecido àqueles que quiserem liquidar 
antecipadamente suas obrigações é compensada com a entrada de recursos 
e com a possibilidade de regularização da situação dos devedores da 
instituição, atualmente inadimplentes ou com prestações atrasadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 718/99 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento 

Interno, a seguinte emenda: 
EMENDA AO PROJETO DE LEI No 718/99 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a 

doar, com o aporte de capital, à Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais - COHAB-MG - os imóveis a seguir especificados: 

1 - Terreno formado pelas atuais quadras 112 (lotes 1 a 26), 113 (lotes 1 a 
11) e 114 (lotes 1 a 24) do loteamento designado como Bairro Diamante, 
aprovado pelo Decreto Municipal no 9.354, de 25/9/97, do Prefeito Municipal 
de Belo Horizonte, quadras essas que correspondem às antigas quadras 24, 
25 e 26 da subdivisão da Fazenda do Peão e que foram adquiridas pelo 
INOCOOP CENTRAS através do registro R.1 da matrícula 16.104, livro 2, do 
7° Oficio do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, imóveis esses que estão 
sendo transferidos ao Estado em dação em pagamento pelo referido Instituto 
para liquidação total ou parcial de seu débito decorrente de empréstimo que 
lhe foi concedido pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa, hoje extinta, estando os seus ativos sendo geridos pelo 
Conselho de Administração e Alienação de Ativos da MinasCaixa, devendo o 
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seu Presidente efetivar a doação ora autorizada. 

2 - Terreno designado como Área 1, parte da antiga Fazenda Gameleira, 
com 18.305,95m2 , situado no Bairro Nova Gameleira, na cidade de Belo 
Horizonte, localizado próximo ao 5° Batalhão da Polícia Militar de Minas 
Gerais e ao Conjunto Habitacional Henrique Silva Araújo (Henricão), 
confrontando com a R. Dom Oscar Romero e com a seguinte descrição: 

"Partindo do Ponto P.1, canto de muro, na lateral direita da R. Dom Oscar 
Romero (sentido bairro-Centro), a 1 02,00m e azimute de 199°58'45" do 
marco no 61 = RN do PLAMBEL, implantado no passeio do Centro Comercial 
do Conjunto Habitacional Henrique Silva Araújo, localizado na confluência 
das Rs. Dom Oscar Romero e Vereador Júlio Ferreira, tem início a presente 
descrição; segue-se à direita, pelo muro, numa distância de 40,29m e 
azimute de 342°18'52", até ao ponto P.2; ainda pelo muro, numa distância de 
27,26m e azimute de 340°35'31", até o ponto P.3, final do muro, 
confrontando, nesta seqüência, com o Bairro Gameleira; segue-se, numa 
distância de 47,77m e azimute de 35°13'58", até ao ponto P.4, confrontando 
com área do Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG; segue, com 
distâncias e azimutes relacionados: 27,77m e 358°03'23" até ao ponto P.5; 
33,10m e 16°36'42" até o ponto P.6; 43,51m e 334°06'22" até ao ponto P.7, 
na lateral da rua asfaltada, sem denominação; entre os pontos P.4 e P.7, a 
confrontação é feita com área da Polícia Militar de Minas Gerais; segue-se, à 
direita, pela lateral da rua sem denominação, numa distância de 185,00m e 
azimute de 121°46'45", até ao ponto P.8; segue-se, saindo à direita, numa 
distância de 91,69m e azimute de 212°13'22", até ao ponto P.9, muro, na 
lateral da R. Dom Oscar Romero; confrontando com a Polícia Militar de Minas 
Gerais; daí, seguindo-se à direita pelo muro, acompanhando sua curvatura, 
com um desenvolvimento de 109, 12m, AC = 33°59'09" e R = 183,96m, até ao 
ponto P.1, canto do muro, onde teve início a presente descrição." 

Este imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais, em maior porção, 
através do registro no 2.911, feito em 2/4/12, a fls. 428 do livro 3, e do registro 
no 1 .803, feito em 1 0/4/07, a fls. 264 do livro 3 do 1 o Ofício do Registro de 
Imóveis de Belo Horizonte. 

3 - Terreno designado como Área 2, parte da antiga Fazenda Gameleira, 
parte essa com 10.906,31 m2 , situado no Bairro Nova Gameleira, na cidade 
de Belo Horizonte, localizado próximo ao 5° Batalhão da Polícia Militar de 
Minas Gerais e ao Conjunto Habitacional Henrique Silva Araújo (Henricão), 
confrontando com as Rs. Dom Oscar Romero e Cândido de Souza (acesso 
ao Cemitério Parque da Colina), área atualmente em litígio e com a seguinte 
descrição: 

"Partindo do ponto P.1 O, canto do muro, no final da lateral direita da R. 
Francisca Cândida, esquina com a R. Dom Oscar Romero, a 121 ,22m e 
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86,97m da esquina da R. Francisca Cândida com a R. Gilberto Porto (ex-
Rua 44) e R. Liberdade, com azimutes respectivos de 11 0°23'35" e 
118°14'52", tem início a presente descrição; segue, pelo muro da R. Dom 
Oscar Romero, em curva circular à esquerda, com os seguintes elementos: 
ângulo central (AC) = 76°01 '16", raio (R) = 98,25m e desenvolvimento (D) = 
130,36m até o ponto P.11; segue à direita, em confrontação com o 5° 
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, numa distância de 101 ,05m e 
azimute de 23°24'45", até ao ponto P.12, ponto de cerca na lateral de uma 
rua sem denominação; segue à direita, pela lateral desta rua sem 
denominação, numa distância de 42,73m e azimute de 122°34'14", até o 
ponto P.13; segue, ainda pela lateral da rua sem denominação, 
acompanhando sua curvatura, num desenvolvimento (D) = 44,68m, ângulo 
central (AC) = 12°47'56" e raio (R)= 200,00m, até ao ponto P.14; segue-se à 
direita, numa distância de 56,83m e azimute de 199°40'31", até ao ponto 
P.15; daí, seguindo numa distância de 169,59m e azimute de 227°40'31", 
encontra-se o ponto P.10, onde se iniciou a presente descrição, entre os 
pontos P.11 e P.1 o. A confrontação se faz com área do 5° Batalhão de 
Polícia Militar de Minas Gerais." 

Este imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais, em maior porção, 
através dos registros n°S 1.803, feito em 10/4/07, a fls. 264 do livro 3, e 
2.911, feito em 2/4/12, a fls. 428 do livro 3, ambos do 1 o Ofício do Registro de 
Imóveis de Belo Horizonte/MG. 

4 - Terreno designado como lote Colonial no 13 da ex-Colônia Bias Fortes, 
com a área total de 53.000,00m2 , situado no Bairro Novo São Lucas, na 
cidade de Belo Horizonte, havido por compra a José Carlos Vaz de Mello e 
sim e outros, conforme escritura celebrada em 14/11/1894, ainda não 
registrada, imóvel esse assim descrito e caracterizado: 

Art ..... - Nos imóveis cuja doação é ora autorizada, a COHAB-MG deverá 
implantar empreendimentos habitacionais de interesse social para atender 
prioritariamente a famílias de integrantes das Polícias Militar e Civil e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a outros servidores do Estado. 

Art ..... - Fica, desde já, a COHAB-MG autorizada a se imitir precariamente 
na posse dos imóveis aqui referidos e a desenvolver os estudos e projetos 
para a implantação dos empreendimentos habitacionais previstos no artigo 
anterior. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Eduardo Hermeto 
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 Eduardo Hermeto, a qual deixa de receber, nos termos 
do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, por não ser pertinente ao 
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assunto versado no projeto. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 718/99 
na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos, 

para entendimento 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, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.279/2000, do Governador do 

Estado, que altera a Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto a essa 
Comissão, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 2, pela 
rejeição do Substitutivo no 1 e pela prejudicialidade das Emendas nos 1 e 2. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por 
sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em que solicita votação 
destacada dos arts. 9, 20 e 23 do Substitutivo no 2, Antônio Carlos Andrada 
solicitando a votação destacada do "caput" e do § 1 o do art. 7' e dos arts. 8 e 
17 do Substitutivo no 2, e Sebastião Costa em que solicita a votação 
destacada do§ 11 do art. 1° e dos arts. 4° e 22 do Substitutivo no 2. 

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto 
do Governador do Estado, que altera a Lei no 6. 763, de dezembro de 1975, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, recebeu 
uma emenda na forma do Substitutivo no 1 . 

Inicialmente, o projeto não falava em anistia, e sim em modificação e 
consolidação da lei de dezembro de 1975. Posteriormente, recebeu um 
substitutivo do Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio, o qual 
recebeu o no 1, em que, entre outras questões, abordava mais uma anistia 
fiscal. Esse substitutivo foi assumido pelo Governo e é a segunda anistia 
fiscal em três anos de Governo Itamar. Para ser preciso, poderia dizer que é 
a terceira anistia, em três anos, já que a primeira sofreu prorrogação, no ano 
passado. Portanto, quem não a utilizou no primeiro ano o fez no ano 
passado. Essa terceira lei da anistia nos leva, em primeiro lugar, a questionar 
a política tributária do Governo do Estado. Não é possível que, a título de 
pagamento do 13° salário, o Governo, ano a ano, estabeleça essa anistia, 
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acostumando o contribuinte a não pagar o imposto, porque, certamente, 
lhe será concedida uma anistia de quase 100%, de ano em ano, do que 
deixou de pagar. 

Em primeiro lugar, essa política tributária do Governo do Estado ajuda o 
mau pagador; em contrapartida, ao que paga em dia, nada é oferecido, a não 
ser o rigor da lei. Isso mostra um desgoverno na área econômica. Não há 
planejamento de arrecadação e de gastos. Por isso demarco minha posição. 
É claro que o Governador do Estado tem suas razões ao dizer que encontrou 
um quadro caótico quando assumiu o Governo de Minas. Não sou dos que 
compartilham críticas de alguns Deputados, em especial a do Deputado 
Amilcar Martins, que, em uma reunião da Comissão de Fiscalização, numa 
comparação da política do outro Governo com essa, afirmou que o Governo 
passado não concedeu anistia. Ora, não concedeu anistia, mas entregou a 
preço de banana o BEMGE, o CREDIREAL, vendeu ações da CEMIG, fez e 
aprontou mil e uma peripécias muito piores do que a anistia. Uma política de 
anistia ano a ano não merece aplausos. Pelo contrário, merece críticas, já 
que não se ajusta a uma política tributária que favoreça o Estado. 

O Governo diz também que tudo isso se deve ao pagamento do 13° salário, 
o que não se encontrava no substitutivo. Em nome da Bancada do PT, 
apresentei emenda vinculando a anistia ao 13° salário. Em primeiro lugar, 
paga-se o 13° salário; se sobrar alguma coisa, será investido. 

O Substitutivo no 2, do Deputado Rêmolo Aloise, corrige essa questão. Pelo 
menos do ponto de vista pragmático, sô se justificaria se houvesse uma nova 
anistia para algo imediato, como pagamento do 13° salário do funcionalismo 
público. Essa emenda ficou garantida no Substitutivo no 2. 

Sr. Presidente, colegas Deputados, encaminho pelo questionamento dessa 
política do Governo, justificando a existência de qualquer processo de anistia 
ao exclusivo pagamento do 13° salário do funcionalismo público. O 
Substitutivo n' 2 resolve essa questão, embora muitas outras ainda devam 
ser levantadas por meio de destaques que fizemos, por discordância com o 
próprio processo de anistia, com o substitutivo e com o projeto de lei em 
pauta, que, para nós, não é a solução dos problemas econômicos do Estado. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, está no Plenário, em 
fase de votação, o projeto denominado de anistia. Como foi dito pelo 
Deputado Rogério Correia, esse projeto surge aos olhos do Governo como 
uma proposição fundamental para que ele tenha recursos para pagar o 13° 
salário. Na sua origem, ele contém falhas e erros de políticas, de propósitos, 
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gerando distorções que não podemos deixar de destacar. A anistia virou 
rotina nesse Governo, passou a ser política, a ser instrumento de política 
tributária, de arrecadação. O Governo, na sua incapacidade administrativa de 
fazer o desenvolvimento e colher seus frutos, faz opção pelo mais cômodo, 
pelo mais fácil, ou seja, anistiar aqueles que não pagam e tentar arrecadar 
algum recurso para fazer face às necessidades de pagamento do 13° salário. 

Por outro lado, fica evidente, fica claro, cada vez mais, que as ações do 
Governo, principalmente na área financeira, são deficitárias. Na verdade, é 
um Governo que não tem dinheiro, não tem caixa. Tudo isso é fruto daquela 
sua ação inicial, da declaração da moratória, que reputamos inconseqüente. 
Naquele momento, desorganizaram-se as finanças, e a credibilidade do 
Estado de Minas Gerais foi arrasada. E as conseqüências nefastas desse ato 
estão se avolumando. Sendo assim, o Governo tem de recorrer à 
Assembléia, fazendo um arremedo de encaminhamento para conseguir o 
mínimo necessário para quitar os seus compromissos com os servidores. 

O curioso é que o Estado, nesse quadro de finanças lastimável, ainda tem 
a coragem de anunciar para o ano que vem R$2.000.000.000,00 de 
investimentos em obras, como se todo o mundo fosse pateta e idiota. O 
Governo que termina o ano sem dinheiro para pagar o 13° salário faz, de 
uma hora para outra, uma química e tem R$2.000.000.000,00 para 
investimentos, lança essa previsão de receita mentirosa no orçamento e, 
irresponsavelmente, propõe despesas para essas receitas virtuais que não 
existem e não existirão. Tudo mentira, tudo balela de um ano de eleição. 
Obviamente, o Governo vai utilizar essas dotações, essas janelas do 
orçamento para fazer uma enxurrada, pelo Estado afora, de ordens de 
serviço para início de algumas obras que, pela sua ótica, terão efeito eleitoral, 
mas não terão conseqüência prática. É puro desperdício, são obras que vão 
morrer no nascedouro, porque o Governo não tem dinheiro. E essa anistia 
pedida aqui é prova disso. 

Queremos deixar claro, Sr. Presidente, que iremos encaminhar esta 
votação alertando o povo mineiro do engodo, da falácia, das mentiras que o 
Governo tem propagado pelo Estado afora, propondo iniciativas que não irão 
se concretizar. Ao mesmo tempo, numa tentativa sorrateira e calada, o 
Governo vem a esta Casa pedir os minguados milhões que faltam para poder 
pagar o 13° salário. 

Um Estado que prevê uma arrecadação de R$16.000.000.000,00 não tem 
R$280.000.000,00 para pagar o 13° salário? Não é possível. Realmente, o 
Governo está agindo de maneira vergonhosamente acintosa, falando uma 
coisa e fazendo outra, vivendo uma realidade e sonhando com outra, sem ter 
condições práticas para levar a termo o que está fazendo. É preciso dar um 
basta em tudo isso. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da 

matéria, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista•- Sr. Presidente, peço a V. Exa. que oriente os 

técnicos da computação a, desde que o orador caminhe de forma a não 
evidenciar um procedimento protelatório da discussão, passar a contar o seu 
tempo do momento em que assumir a tribuna. Quando aqui cheguei, já 
contava apenas 4min21seg; agora, apenas 4min10seg. Isso é um prejuízo 
para o processo de discussão. E estamos aqui para discutir, para tornar 
público o nosso pensamento a respeito do comportamento do Governo. 

Falar em anistia é falar em assalto aos cofres públicos e em agressão ao 
contribuinte zeloso pelo cumprimento de suas responsabilidades. Mas a 
anistia já se tornou comum nesse Governo, como disseram os oradores que 
me antecederam. Agora, ao final do ano, o Governo, propositalmente, traz 
uma bomba para a Assembléia e apela para nosso sentimento em relação ao 
13° salário, alegando que ele está nas mãos da Assembléia. Isso aconteceu 
em razão da irresponsabilidade, em razão da gestão temerária de um 
Governo que não faz as previsões devidas. Reclama de déficit orçamentário 
quando, na verdade, faz um orçamento-fantasma. No orçamento deste ano, 
colocou como fonte de receita a alienação de imóveis no valor de mais de 
R$1.000.000.000,00, tendo conseguido vender apenas R$30.000,00. E alega 
o déficit de R$1.000.000.000,00, quando, na verdade, não houve déficit; o 
que houve foi a falta de uma previsão honesta e sincera, como está 
acontecendo no orçamento de 2002, quando o Governo coloca como fonte 
de receita um crédito com o INSS, ainda não reconhecido pela União, de 
R$2.600.000.000,00. Isso, como disse o Deputado Antõnio Carlos Andrada, é 
para propiciar-lhe condições de colocar recursos em investimentos para o 
ano que vem, iludindo a população com a abertura de concorrências e 
licitações para obras que, na verdade, não vão acontecer. Isso é uma falta de 
compromisso com a verdade. 

A Constituição diz, em seu art. 73, que o povo tem direito a um Governo 
honesto, obediente às leis e eficaz. Mas onde está a honestidade? Que 
exemplo de desonestidade é maior do que a falta com a verdade? E esse 
orçamento realmente é a expressão da inverdade, para não dizer a 
personalização da mentira. É preciso, em uma economia estável, colocar o 
orçamento dentro da realidade. 

Fazer com que não seja mais mera peça informativa, mera peça de ficção, 
mas um documento pautado na realidade orçamentária do Estado. 

A anistia acontece, Sr. Presidente, por dois motivos: ou em razão do 
crescimento exorbitante da dívida ativa do Estado, porque o Fisco é 
incompetente, ou por uma questão adrede montada, em que o Governo 
orienta os contribuintes, na sua intimidade, a não pagar impostos, porque a 
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anistia vem no fim do ano. 

Apresentei uma emenda moralizadora que não teve sucesso na Comissão 
Especial, na Comissão de Fiscalização Financeira. Moralizadora porque 
proibia as empresas que tivessem como sócios agentes públicos a participar 
da anistia. Infelizmente, ela caiu. E isso me leva a entender que houve 
interferência do Governo a fim de que o seu projeto, adrede montado, 
pudesse funcionar para o assalto que vai se consumar contra os cofres do 
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos 
de encaminhar, nesta 1 • Fase, a votação do projeto da anistia. 

A nossa opinião é que esses projetos de anistia que acontecem sempre no 
fim de cada ano já viraram uma cultura no Estado de Minas Gerais. É a 
cultura da anistia. Ao concedê-la às empresas, sempre é importante aplicar o 
princípio da razoabilidade, no que tange ao Estado como ente administrativo, 
como protetor do cidadão numa sociedade que se propõe organizada. Essa 
cultura é perversa da forma que se apresenta o projeto do Sr. Governador do 
Estado. 

O Governador do Estado, que já está em campanha para a Presidência da 
República, apresenta um projeto de anistia sofrível do ponto de vista de 
justiça. Mais uma vez, esse projeto se torna perverso com as empresas que 
pagam seus impostos em dia, que cumprem as suas obrigações. 

Parece que já existe uma lista de empresas - sempre as mesmas -, e a 
cada ano cresce o número de empresas que adotam a cultura do não-
pagamento, porque já estão acordadas com o Governo do Estado para não 
pagar e sempre sobrevivem na inadimplência, em detrimento dos bons 
pagadores. Esta Casa tem de analisar esse princípio de justiça. Mas sempre 
vem a desculpa de que é preciso pagar o funcionalismo público. 

Não há dinheiro, porque o Estado nunca foi estruturado. Também neste 
Governo o Estado não está estruturado e não cuidou de adequar a estrutura 
orgânica para que ele possa ser auto-suficiente. Aí, sim, a inadimplência 
campeia. E as empresas beneficiadas são sempre as mesmas. 

Por isso o PSDB apresentou emenda moralizadora, através do Deputado 
Ermano Batista, para não privilegiar as empresas públicas que sempre estão 
no início da fila para ser anistiadas. E as grandes empresas também. E 
depois falam que o Governo Federal é excludente. Excludente é o Governo 
de Minas Gerais. Isso traz a exclusão daqueles que pagam sempre em dia. É 
um desestímulo. E esse Governo fala também que os outros não cumpriram 
suas obrigações. Mas ele age da mesma forma, não é diferente. 

Não estamos aqui para fazer uma crítica dirigida ao Governo do Estado, 
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mas a todos os Governos que usaram esse artifício. E, de repente, ele 
coloca o povo contra a Assembléia Legislativa e a pressiona para, na última 
hora, aprovar esse projeto de anistia, contra o princípio da boa administração, 
da razoabilidade. E aí vem aquela história de dizer que foi "por razões de 
Estado". Essa justificativa é muito falsa. 

Concomitante com esse projeto de anistia, tramita o projeto do orçamento, 
novamente e classicamente elaborado com os mesmos dados. Desde 1971 
faz-se a mesma coisa, o mesmo tipo de projeção, a mesma cultura de se 
administrar um Estado política e eleitoreiramente, principalmente com relação 
ao orçamento deste ano, que fará caixa para a campanha eleitoral do 
próximo ano do Governo que aí está. 

Observem, Srs. Deputados, não damos conta de ler esse orçamento, 
escrito em hieróglifos. Por isso tenho dito constantemente, desta tribuna, que 
apenas alguns técnicos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do 
Planejamento e desta Casa, pessoas eminentemente técnicas, conseguem 
ler esse orçamento, escrito numa linguagem complexa e difícil de ser 
interpretada. Passa a ser quase um problema hermenêutico. Ninguém dá 
conta de ler. Somos 77 Deputados e temos que confessar a nossa 
incapacidade para ler o orçamento. Eu, pelo menos, confesso a minha 
ignorância desta tribuna. Depois de 11 anos nesta Casa, não consigo ler o 
orçamento. Tem de haver um tradutor, tem de se falar outras línguas. Sr. 
Presidente, estou terminando. Queria apenas dizer que já apresentei 
requerimento nesta Casa objetivando exatamente tornar a linguagem do 
orçamento cidadã. O que quer dizer isso? Que qualquer indivíduo de curso 
médio - e gostaria que fosse de curso fundamental, mas já que não é 
possível, a natureza não dá salto - pudesse ler o orçamento para pelo menos 
saber quais são as perspectivas de receita e de despesa. 

E esta Casa tem de ser ética. Esta é a ética do Deputado, é tornar o 
orçamento transparente para o povo. Mas, muitas vezes, a Assembléia dá a 
mão ao Governo para esconder o orçamento. Aí, sim, o povo saberá como 
andam a receita e a despesa, onde arrecadou, por que está cheio de rubricas 
nebulosas ... Olha que expressão complicada essa. E o povo não sabe onde 
arrecadou, onde vai gastar e como foi feito o projeto do orçamento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores telespectadores, além do que já foi dito sobre a questão 
das sucessivas anistias como não recomendáveis para o melhor processo 
administrativo, queria tratar da questão do próprio projeto, como ele resultou, 
ao final, pior do que veio. Podemos chamar esse projeto, verdadeiramente, 
de Frankenstein. Ele mistura os elementos de anistia com alteração de 
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crédito tributário. Isso não tem sentido, não tem validade, do ponto de 
vista legislativo, no tratamento que se quer dar e que o Governo está 
anunciando. Ele está colocando o projeto como contraponto para receber 
mais recursos para pagar o 13° salário e nos colocando, se votarmos contra, 
como contrários ao pagamento do 13° salário. Isso não tem nenhum sentido. 

O projeto de anistia, na nossa avaliação, acrescenta alguns valores e 
alguns artigos que, ao final, talvez não resultem em nenhuma arrecadação, 
muito mais em ajeitamentos, em acordos que não podemos permitir. É 
absolutamente inaceitável o projeto como veio a este Plenário. Por isso, o 
meu encaminhamento será contra o projeto de anistia, como ele está. Votarei 
contrariamente a esse projeto por considerá-lo inadequado, impróprio aos 
interesses públicos. 

Mostrarei algumas questões que considero relevantes. Primeiro, há essa 
questão de parcelamento em 1 O anos. Parcelar o crédito tributário em 1 O 
anos, sem correção, num país em que não está consolidado o processo de 
estabilização econômica - não podemos dizer que ele esteja pronto, acabado 
-, é extremamente temerário. Não há correção sobre esses valores,. que 
serão parcelados durante 1 O anos. O que votamos não está posto aqui, 
Deputado Sebastião Navarro. Veja que perigo. Corremos o risco de diluir - e, 
por isso mesmo, mais um incentivo à sonegação, mais um incentivo aos que 
não pagam -, isso em um tempo tão grande que constituirá, praticamente, um 
processo de perdão do crédito tributário, não só de juros, não só de multas. 

Uma outra questão que parece estar no art. 20: conferir ao Secretário da 
Fazenda o arbítrio de decidir sobre processos em andamento, de retomá-los 
e retorná-los à condição originária é uma generosidade absolutamente 
inaceitável, do ponto de vista da administração pública. Se nós, que temos a 
responsabilidade de fiscalizar, de controlar o Executivo, estamos abrindo mão 
disso ... Estamos transferindo não para o Executivo, mas para o Secretário da 
Fazenda a capacidade de arbitrar sobre os processos em andamento. Então, 
se por uma razão de amizade ou de interesse pessoal. .. Há um contraponto à 
ordem constitucional da impessoalidade. É uma afronta, na realidade, à 
ordem constitucional, art. 13 da Constituição do Estado. É dar personalidade, 
é conferir a uma única pessoa o poder de arbitrar sobre os créditos que, 
eventualmente estiverem "sub judice". 

Há uma outra questão: o Governo, ao falar em arrecadação, que essa 
anistia poderia gerar mais arrecadação, está deixando de receber recursos já 
pagos pelo consumidor, em relação, por exemplo, aos medicamentos que 
foram vendidos. O consumidor comprou, pagou sobre esses valores, e agora 
o Governo a eles renuncia. O Governo deixa de receber os créditos 
tributários. Os nossos cálculos sinalizam para uma ordem de 
R$130.000.000,00. Ora, como votar um projeto dessa natureza? 
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A proposta que está aí, além da redução de alíquotas tributárias 

localizadas e focalizadas, não contribui, definitivamente, com a ordem, com a 
moralidade, com a razoabilidade e com a impessoalidade, as boas práticas 
da administração pública. Ela fere todos os princípios das boas práticas da 
administração pública. Por isso mesmo, votarei e encaminharei contra o 
projeto de anistia, que é muito mais do que isso, é um projeto "frankenstein". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Kemil Kumaira. 

O Deputado Kemil Kumaira• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
Deputada Maria José Haueisen, imprensa, na manhã de hoje, temos o dever 
de mostrar a Minas Gerais o desgoverno em que se encontra o nosso 
Estado. Durante quase três anos, o Governador se ausentou para levar 
avante seu sonho de verão de voltar à Presidência da República. Para que 
isso possa acontecer, é necessário ele se candidatar a vice de Fernando 
Collor, porque essa é a condição primeira para ele almeje seu retorno à 
Presidência. Caso contrário, não conseguiria. Para sorte do Brasil, não 
conseguirá. 

O desmando em seu Governo é tão grande que as pesquisas que estão 
estampadas na imprensa demonstram a queda da sua popularidade e de seu 
nome, colocado no rol dos candidatos. Sua candidatura tem caído dia a dia. 
Isso é reflexo do seu mau Governo em nosso Estado. 

A Governadora do Maranhão, Roseana Sarney, um dos Estados mais 
pobres do País, sem grande expressão na Federação brasileira, consegue, 
em menos de 60 dias, colocar seu nome numa posição de destaque, 
demonstrando que a sua obra administrativa, a sua coerência política e o 
crédito que tem conquistado junto à população são reflexos da sua 
idoneidade e da sua moral. Por outro lado, o Governo Itamar Franco não é 
somente o governo da frustração, como também, principalmente, o governo 
da irresponsabilidade. 

Nós, Deputados à Assembléia de Minas, estamos nos reunindo pela 
terceira vez consecutiva, durante os três anos de mandato do Governador, 
para apreciar o pedido de anistia para os maus pagadores dos impostos. Se 
ela for aprovada, estaremos corroborando a irresponsabilidade do Governo. 
Não é justo que aqueles que cumprem com a sua obrigação, que sofrem as 
consequencias de uma tributação muitas vezes prejudicial ao 
desenvolvimento do comércio, recolham seus impostos, enquanto outros, por 
sabedoria ou por conhecerem até mesmo o estilo do Governador, que, ao 
final do ano, pela terceira vez consecutiva, propõe à Assembléia essa anistia 
para eles, não paguem seus impostos. Os maus pagadores recebem a 
isenção e esse perdão como prêmio de Natal, locupletando-se do que seria 
importante para a arrecadação para os cofres públicos. 
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Nós, do PSDB, temos procurado dar uma demonstração em todos os 

recantos do Estado de que temos a figura do Presidente da Câmara Federal, 
Deputado Aécio Neves, mineiro legítimo, que honra as tradições do Estado 
por sua inteligência, trabalho e disposição de colocar Minas Gerais como um 
Estado respeitado em todo o Brasil. Mas temos, por outro lado, a vergonha 
de ter o Governador que temos. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que a 
Assembléia Legislativa saberá, mais uma vez, com a independência, e a 
sabedoria de cada um, impedir que esse projeto receba o apoiamento da 
maioria. Isso seria uma forma de cumplicidade criminosa com um Governo 
que nada fez durante três anos, a não ser, ao final de cada ano, trazer uma 
proposição dessa natureza que, sem dúvida alguma, reflete a sua 
irresponsabilidade. 

Nós, do PSDB, estaremos atuando todos os dias, vigiando esse Governo, 
para denunciar a falta que faz um Governo responsável em Minas Gerais 
para dirigir os destinos do Estado. Minas Gerais nunca desempenhou um 
papel ridículo diante dos outros Estados da Federação. Mas, pelo fato do 
declínio moral que está assentado no Palácio da Liberdade, o Governador 
tem demonstrado, sem dúvida alguma, sua total incapacidade para dirigir os 
destinos do Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, jornalistas e 
demais pessoas que acompanham os nossos trabalhos através da TV-
Assembléia. Minha presença nesta tribuna é para externar a posição do PFL 
quanto a esse projeto de anistia. Ao mesmo tempo em que me manifesto 
favoravelmente, em nome de nossa bancada, quero fazer uma reflexão. 
Lamento profundamente que tenha sido atribuído regime de urgência a essa 
matéria, mesmo porque a redução dos prazos pela metade dificulta 
naturalmente uma reflexão que poderia ir além daquilo que está expresso. A 
minha preocupação e a do PFL é que tem se tornado uma cultura neste 
Estado permitir que algumas pessoas ou algumas empresas deixem de 
contribuir no tempo certo, enquanto outras, que agem corretamente, fazem-
no nas datas e nos prazos determinados. 

A anistia, para resolver problema circunstancial de oscilação econômica, é 
plenamente justificável, mas não pode ser incluída no contexto do Governo 
para reforço de caixa para pagamento do t 3° salário. Pagar o 13° salário é 
dever, independentemente de anistia. Qualquer governo tem de programar 
seu orçamento, sua receita, suas despesas, de forma que seja depositado 
1/12 do 13° salário, mensalmente, para que, no final do ano ou na data 
estipulada, já exista, independentemente de outros artifícios. 

Usar a anistia para pagar o 13° salário é uma maneira de colocar o servidor 
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público em confronto com a Assembléia Legislativa. E não e 1sso que 
seria justo se o Governo fosse competente para planejar suas ações. O 13° 
salário, como disse e repito, deveria ser depositado parceladamente, a cada 
mês de pagamento, 1/12, em conta específica, para que, ao final de cada 
exercício, o Governo tivesse condições de pagá-lo, independentemente da 
vontade de outro Poder. 

Quero ressaltar aqui o trabalho da Comissão de Fiscalização Financeira, 
sobretudo do relator, Deputado Rêmolo Aloise, ao acolher a emenda do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, do PSDB, que institui prêmio a quem 
pague ou tenha pago em dia. 

Bom mesmo seria que estivéssemos aqui comemorando resultados 
financeiros do Estado, mas estou aqui para falar da sensibilidade do Poder 
Legislativo em acolher essa emenda, na pessoa do relator, nosso 
companheiro de partido, Deputado Rêmolo Aloise. Essa emenda, a meu ver, 
vem fazer justiça, pelo menos diante do quadro que se coloca. 

Vale ressaltar que o PFL votará favoravelmente ao projeto de anistia, na 
esperança de que não continue essa cultura no Estado e que, no ano que 
vem, se houver modificação econômica a justificar outro procedimento igual a 
esse, que não seja para pagar o 13° salário. Espero que o próprio Governo 
tenha responsabilidade, controle financeiro, competência para, a cada mês 
de pagamento, destinar 1/12 para o 13° salário dos servidores, que é muito 
justo, necessário e, sobretudo, humano. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Começo minha fala com uma manifestação 
de estranheza: agora os Deputados têm de sair correndo de seus assentos,e 
eu estava próximo a esta tribuna, porque,antes de chegar aqui, é tal a pressa 
em servir a esse desgoverno que nem o tempo de subir à tribuna não me é 
dado. Antes de chegar aqui, meu tempo já ia longe. Essa é uma 
demonstração do desapreço pelo nosso trabalho parlamentar,e não posso 
concordar com isso. 

Vim aqui para discutir um problema de enorme gravidade: a vergonha que 
é o projeto de anistia fiscal. Antes de entrar no mérito dessa discussão que, 
se depender de nós, vai se prolongar por muito tempo, porque não é possível 
enfiar goela abaixo desta Casa e do povo de Minas Gerais uma indecência 
dessa natureza. 

Começo discutindo a motivação do Governador, que nem aqui está. 
Também ele deve estar em alguma toca, escondido por aí, fazendo 
proselitismo político, quando deveria estar em seu lugar, o Palácio da 
Liberdade, de onde provavelmente nem conhece o caminho, tão poucas as 
vezes em que esteve por lá. 
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Antes de entrar no mérito desse projeto, é preciso entrar no mérito de 

sua motivação. O projeto não é o resultado de discussão e reflexão 
fundamentada pelo Governo num momento de crise da economia, de 
dificuldade dos empresários para pagar em dia seus impostos, e coisas 
dessa ordem. Essa reflexão nunca houve. O projeto existe porque o 
Governador conseguiu o prodígio de quebrar o Estado, mesmo recebendo 
uma ajuda mensal, involuntária - não dependeu de seu esforço -, de quase 
R$200.000.000,00, graças ao aumento do ICMS sobre o preço dos 
combustíveis, das tarifas de energia elétrica e de telecomunicações. E eu 
disse isso pessoalmente ao Secretário da Fazenda quando esteve nesta 
Casa. 

Independentemente de mérito, o Governo recebe um reforço de caixa que 
chega a alguma coisa em torno de R$2.000.000.000,00 por ano. Ainda 
assim, conseguiu a façanha de quebrar o Estado. Ou seja, a única motivação 
do Governador quanto a esse projeto é a falta de dinheiro para honrar seus 
compromissos mais banais, a começar pelo pagamento da folha do 
funcionalismo público. 

Acusou-se, e também o atual Governador acusou seu antecessor, Eduardo 
Azeredo, de não ter pago o 13° salário do funcionalismo, o que é uma 
mentira, porque foi parcialmente pago. Mas, se o Governo Eduardo Azeredo 
tivesse recorrido à anistia fiscal - e não o fez em nenhum momento dos 
quatro anos que ocupou o Palácio da Liberdade -,teria pago, e com sobra, o 
13° salário. Mas acontece que existe uma questão de fundo, uma questão de 
princípio, que o ex-Governador não quis atropelar. 

Vejam, agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sem nenhum 
constrangimento: o Governador Itamar Franco está desesperado para fazer 
caixa. Precisa fazer dinheiro de qualquer maneira, porque tem de superar os 
obstáculos que, com certeza, representarão, um pouquinho mais à frente, o 
retrato real, sem retoques, do seu desgoverno em Minas. 

Vejo que meu tempo terminou. Cumpro o Regimento, mas voltarei a esta 
tribuna quantas vezes forem necessárias para discutir com detalhes, com 
rigor, essa matéria que ofende a consciência de Minas e que, portanto, 
precisa ser discutida com cuidado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, a 
Deputada Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores nas galerias, telespectadores, também estamos aqui para comentar 
o projeto de anistia fiscal do Governo. Em outros Estados, quando querem 
criticar os mineiros, dizem que os mineiros são duros para pagar suas contas, 
que são sovinas, que não gostam de pagar imposto, o que não procede. 
Muitas vezes, relembram a Inconfidência Mineira, luta contra a cobrança do 
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quinto do ouro. 

Acho que o povo mineiro é cioso de suas responsabilidades, de seus 
compromissos, e busca pagar o que deve, na maioria dos casos com muita 
dificuldade. Não podemos generalizar, porque quem generaliza comete 
injustiças. 

Vivemos um momento de crise. Sabemos de pessoas que, primeiramente, 
sacrificam o supérfluo, depois sacrificam o lazer da família, importante para 
todos nós. Muitas vezes, sacrificam o indispensável, como a alimentação 
saudável, de qualidade, farta, a saúde, a educação. 

Entendemos que essa proposta de anistia fiscal é uma maneira de premiar 
os que não pagam. E ainda há os sonegadores, que nem aparecem. Os 
inadimplentes estão se habituando. Não vale a pena pagar, porque depois 
vem a anistia fiscal, que já está se tornando norma, incentivando alguns 
maus pagadores. Uns não conseguem pagar, mas a maioria nem se 
incomoda em pagar, porque sabe que vem a anistia. E há a justificativa de 
que é para pagamento do 13° salário. 

Esse projeto está cheio de artigos, alguns dos quais absurdos. O art. 20, 
por exemplo, estabelece que "a pedido do contribuinte, o Secretário da 
Fazenda pode retornar o processo de execução fiscal para a fase inicial". É 
um vai-e-volta. Começo, peço para começar de novo, e o tempo vai rolando. 
O inadimplente não sabe como nem quando vai pagar. 

"Art. 9°: Anistia de multas por infração à legislação ambiental." Enquanto o 
mundo inteiro trabalha e luta para que a natureza seja respeitada, para que o 
meio ambiente seja garantido, quem prejudica o meio ambiente será 
anistiado. É um desrespeito à Constituição, à natureza. 

Ainda cancela créditos tributários de medicamentos cobrados sobre o preço 
da tabela. Admite-se que seja cobrado um preço mais alto. Só no art. 23, há 
um prejuízo de R$130.000.000,00 para o Estado. 

Se essa anistia é para pagar o 13° salário, como será admitido um 
parcelamento de até dez anos? Para pagamento imediato, 95%. Daí para a 
frente, vão sendo concedidos parcelamentos. O 13° salário é mesmo a 
justificativa para essa anistia fiscal? 

Queremos deixar claro que votaremos contra a anistia fiscal da maneira 
como está sendo colocada, como rotineira, e com 23 artigos que fazem do 
projeto um verdadeiro 'irankenstein". 

Questões de ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, como podemos observar, não 

há quórum para a continuação da reunião; portanto peço o encerramento da 
reunião por falta de número regimental. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solicito a recomposição 
de quórum. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Faço minhas as palavras do 

nobre colega e Vice-Líder do Governo nesta Casa, Deputado Luiz Fernando 
Faria. A anistia vai favorecer muitos que estão nesta Casa, que estão com os 
impostos atrasados em suas firmas. Há Deputado aqui legislando em causa 
própria. Ela vai penalizar aqueles que sempre tiveram os seus impostos em 
dia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 36 Deputados, que, somados 

aos 3 em comissões, perfazem o total de 39 Deputados. Há quórum para a 
continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a 
votação da matéria, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
encaminhar o Projeto de Lei no 1.279, do Governador do Estado, que, por 
incompetência gerencial e administrativa, quase todos os meses está nesta 
Casa solicitando que a Assembléia Legislativa encontre uma forma para 
resolver o problema de caixa do Governo. Esse Governador gastou 
R$500.000,00 para dizer uma mentira ao Brasil. Aliás, diga-se de passagem, 
contratou as empresas sem licitação para dizer ao Brasil que tinha resolvido 
o problema das finanças do Estado de Minas Gerais. Gastou dinheiro do 
povo para mentir para o País. 

Recentemente veio a público dizer outra mentira: que a culpa era do 
passado. Ora, mas ele já tinha resolvido a culpa do passado, por isso gastou 
R$500.000,00. Como agora voltava ao problema? 

É a contradição de um governo que não governa. Melhor até dizer, de um 
Governador, porque o título e o cargo existem, mas ele não governa. Não se 
importa com as questões de Minas Gerais. 

Está muito mais preocupado se vai ou não ser candidato à Presidência da 
República, até mesmo abusando da inteligência do eleitorado, que, sem 
dúvida, vai querer saber por que esse cidadão quer ser candidato à 
Presidência. Ele não governou Minas Gerais; pelo contrário, ele afundou 
Minas Gerais. 

O Governo do Estado não tem nenhuma política na área da saúde, a 
educação está um desastre, a segurança pública está um caos, e ele agora 
quer ser candidato à Presidência. Só conseguiu chegar à Presidência da 
República porque foi vice de Collor de Mello, o povo não se esqueceu disso. 
Fernando Collor foi o candidato de Itamar Franco à Presidência da República. 
Depois ele deu uma ajeitada, ajudou a derrubar Collor de Mello e assumiu a 
Presidência. Não fez nada na Presidência da República. Vem para o Estado 
de Minas Gerais, afunda a economia do Estado. E quase todos os meses 
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está aqui pedindo para ajudar a negociar os títulos da dívida da CEMIG, a 
conceder uma anistia, a fazer não sei o quê, sempre tentando tapar buracos, 
sempre tentando encobrir a incompetência gerencial e administrativa, porque 
ele não arrecada, não aparelhou a máquina fiscalizadora e arrecadadora, não 
aparelhou nada. Na verdade, é um grande engodo esse Governo Itamar 
Franco. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que encerre a reunião 

por falta de número regimental. 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência, tendo 

em vista a importância da matéria constante na pauta, 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 23 Deputados, que, somados 

aos 5 em comissões, perfaz o total de 28 parlamentares, número insuficiente 
para votação, mas suficiente para a discussão das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.501/2001, do Deputado 
Mauro Lobo, que institui, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Subemenda 
n° 1 , que apresenta, à Emenda n° 1 , e pela rejeição do Substitutivo n° 1 . Com 
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores que nos acompanham, quero, já de início, parabenizar o Deputado 
Mauro Lobo por essa iniciativa de estabelecer a modalidade de pregão para 
aquisição de bens e serviços para o Estado de Minas Gerais. 

Já existe essa modalidade em nível federal e eu, como relator da CPI das 
Licitações nesta Casa, pude constatar todo tipo de manobra, de artifícios 
utilizados no processo licitatório. Primeiro, esse Governo foi campeão de 
contratações sem licitação, ou com a dispensa de licitação. Todos esses 
processos e todas as contratações de equipamentos e serviços sem licitação, 
ou com dispensa de licitação, ocorreram em prejuízo do povo de Minas 
Gerais. Temos o exemplo do cadeião, construído sem licitação. É um 
desastre. Estivemos visitando-o e pudemos verificar a péssima qualidade do 
material ali empregado. Com a mão, retirávamos o cimento e os vergalhões 
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que estavam aparecendo em uma cela. Esse foi até um dos meios 
utilizados em uma tentativa de fuga. Os presos arrancaram pedaços de 
vergalhão, furaram a parede e estavam saindo. Isso não ocorreu somente 
nesse cadeião. Para a construção do de Betim e do de Juiz de Fora, também 
houve dispensa de licitação. 

O Governo já disse anteriormente e contratou a mídia também para dizer 
uma grande mentira: teriam resolvido o problema das finanças do Estado de 
Minas Gerais. Agora, a verdade apareceu. Era pura mentira. O Governo está 
de pires na mão, pedindo um favor ao Poder Legislativo para criar uma lei 
para anistiar os maus pagadores. Esse projeto visa exatamente a achar o 
melhor produto ao menor preço. Uma vez definido, vamos ver quem oferece 
o preço melhor. Quero tê-to porque é muito interessante. (-Lê:) 

- O Projeto de Lei n" 1.501/2001, lido pelo Deputado Miguel Martini, foi 
publicado na edição do dia 19/4/2001. 

Sr. Presidente, a CPI das Licitações ia apresentar esse mesmo projeto, 
porém o sempre atento Deputado Mauro Lobo antecipou-se, razão peta qual 
fizemos constar no relatório que o projeto do Deputado Mauro Lobo atenderia 
à defasagem existente hoje no processo licitatório. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de continuar 

discutindo o assunto, mas vejo que há poucos parlamentares no Plenário. 
Solicito a V. Exa. que encerre a reunião por falta de quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, 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 12 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, 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 198• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 8/11/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Doutor Viana e Cristiano Canêdo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n"s 825, 930, 936 e 1.111/2000; aprovação -
Votação de requerimentos: Requerimentos n"s 2.627, 2.665, 2.674, 2.707 e 
2.710/2001; aprovação - 2" Fase: Questões de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; existência de quórum para a continuação dos 
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trabalhos - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da 
votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .327/2000; Acordo de lideranças; 
Decisão da Presidência; apresentação das subemendas que receberam o no 
1 às Emendas nos 1 e 2 e da Emenda no 4; questão de ordem; leitura e 
votação da Subemenda no 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 1; 
leitura e votação da Subemenda no 1 à Emenda no 2; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda no 2; votação da Emenda no 3; aprovação; leitura 
e votação da Emenda no 4; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 979/2000; questão de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de quórum para discussão; suspensão e reabertura da 
reunião- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Álvaro 

Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lvair Nogueira-
João Leite - João Paulo - 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 -
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 Doutor Viana) Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

-O Deputado Cristiano Canêdo, 2°-Secretário "ad hoc", 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 
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
825/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que visa autorizar o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre o fio de malha sintética; 
930/2000, do Deputado Paulo Piau, que cria o Programa de Certificação 
Ambiental da Propriedade Agrícola e dá outras providências; 936/2000, da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar Desvios nos Repasses de 
Contribuições Previdenciárias para o Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares - IPSM -, que tem por objetivo autorizar essa entidade a alienar bens 
imóveis de seu acervo patrimonial; 1.111/2000, do Deputado José Braga, que 
dá nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.727, de 30/12/97, e dá outras 
providências. (À sanção.) 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os 

Requerimentos nos 2.627/2001, da Comissão Especial do BDMG, solicitando 
ao Presidente do referido Banco informações sobre o número de empresas 
inadimplentes no Estado e outras que especifica; 2.665/2001, da Comissão 
de Fiscalização Financeira, em que pede informações ao Presidente do 
BDMG sobre os contratos realizados pelo Banco com as empresas que se 
encontram em fase de execução, além de outras que especifica; 2.674/2001, 
da Comissão Especial do BDMG, em que solicita ao Presidente do referido 
Banco o envio de relação contendo os valores emprestados e o volume de 
créditos inadimplentes, por município, com indicação do setor de atividade 
econõmica por um período de dez anos; 2.707/2001, da Comissão Especial 
do BDMG, solicitando ao Presidente do referido Banco o envio a esta Casa 
da relação de todos os contratos realizados pelo BDMG com repagamento 
total ou parcial por meio de prestação de serviços; 2.710/2001, da Comissão 
Especial do BDMG, em que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado o envio de cópias dos contratos firmados pelo Banco com a empresa 
S.A. Estado de Minas, com as especificações que menciona. (-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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, já é a quarta ou sex1a vez que 

venho a este microfone questionar a Mesa, por que os meus requerimentos, 
em torno de dez, não entram na pauta, para votação, enquanto 
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requerimentos mais recentes são aprovados. 

Como solução, os partidos de oposição desta Casa devem iniciar um 
processo rigoroso de obstrução não só para que os requerimentos sejam 
votados, mas também as autoridades convocadas e as informações 
solicitadas cheguem a esta Casa. 

Não é possível aceitar uma situação como essa. Requerimentos solicitando 
informação e convocando autoridades sequer são colocados na pauta, para 
votação. Estou conversando com todos os partidos de oposição para que não 
deixemos votar nada até que tenhamos a solução. Do contrário, perderemos 
a razão de ser, porque temos de exercer o nosso papel fiscalizador. Depois 
da aprovação do requerimento, ainda leva algum tempo para que a resposta 
chegue e as autoridades compareçam. 

Na maioria das vezes, o Governador não se importa com o pedido de 
informação. Ficamos esperando a boa-vontade de um Secretário, de um 
Diretor de fundação, autarquia ou empresa. Não é possível. Gostaria de 
saber por que meus requerimentos não foram para a pauta. 

Talvez a única solução seja o processo de obstrução, porque só resta à 
minoria fazer isso. Obstruir como última arma para que nossos deveres 
possam ser cumpridos. É isso que a sociedade espera de nós. Há mais de 
mês solicitamos isso, e o requerimento não entra na pauta. Por que a Mesa 
não coloca o requerimento em votação? 

O Sr. Presidente - Daremos ciência disso ao Presidente da Assembléia 
Legislativa o mais rápido possível, para dar uma resposta a V. Exa. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, concordo com a questão levantada 
pelo Deputado Miguel Martini. Acho que foi coerente ao permitir que fossem 
votados os requerimentos da Comissão Especial do BDMG, além do 
requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira. 

Não conseguimos entender a lógica da Mesa na votação dos 
requerimentos. Até podemos entender a importância das 14 comissões que 
compõem a Assembléia Legislativa. Entendemos, também, a importância das 
Comissões Especiais, mas não tem sentido a Mesa não colocar na pauta, 
para votação, um requerimento de um Deputado; não há como explicar uma 
situação como essa que a Assembléia Legislativa vive, que o Plenário vive. 
Tivemos recentemente colocados em votação requerimentos do ano de 1999. 
Não há como explicar uma situação como essa. Não aceitamos isso; tive 
recentemente a oportunidade de dizê-lo, e não obtivemos resposta. 

O Deputado Miguel Martini coloca novamente essa questão. Repito, creio 
que ele foi coerente. Se estamos reclamando de requerimentos, esperamos a 
votação dos requerimentos importantes que foram colocados por uma 
Comissão Especial. Mas queremos que os nossos requerimentos, e não 
apenas os do Deputado Miguel Martini, os dos 77 Deputados sejam 

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



466 
colocados em votação. Qual o critério? Os requerimentos de Deputados 
da oposição não são colocados em votação? Isso não tem lógica nem 
explicação. A Mesa não consegue explicar a situação que o Plenário da 
Assembléia vive. Os requerimentos devem constar na pauta, não há como 
explicar a situação. Talvez seja por isso que, até hoje, não conseguimos uma 
explicação sobre por que os nossos requerimentos não são colocados em 
votação. O que ouvimos, aliás, muitas vezes - e é lamentável ouvir isso -, 
Deputado Ivo José, que neste momento preside esta reunião, é que alguns 
Deputados não querem que seus requerimentos sejam enviados para o 
Plenário da Assembléia. Isso é uma anomalia. O Deputado prefere enviar 
diretamente o requerimento a esperar que ele seja votado pelo Plenário. 

É lamentável que o parlamento viva uma situação como essa, que seja 
tirado dos Deputados um instrumento tão importante para que possam 
cumprir o seu mandato, para que possam tratar da fiscalização dos atos do 
Poder Executivo. Lamento essa situação, estarei junto com os partidos de 
oposição para obstruir essa pauta até que tenhamos uma explicação 
plausível, apesar de achar que não há como a Mesa explicar essa situação 
que estamos vivendo. Não há explicação para isso. Não aceitamos essa 
situação. Não estou advogando para que os meus requerimentos sejam 
colocados em votação, mas os de todos os Deputados que pedem 
informação ao Poder Executivo. Eles devem ser colocados em votação, não 
há explicação, não há como a Mesa explicar essa anomalia que o Plenário da 
Assembléia está vivendo. O Deputado Glycon Terra Pinto perguntava, há 
pouco, por que não se colocam os requerimentos por ordem de entrada, para 
serem apreciados pela Mesa da Assembléia Legislativa. Então, Sr. 
Presidente, queremos colocar nossa posição democrática. A Oposição tem o 
direito de ir para a obstrução, e faremos isso. Lamentamos ter de recorrer a 
esse dispositivo democrático, permitido pelo Regimento da Assembléia, mas 
já não há como buscar entendimento, pois não temos resposta, e, 
novamente, uma pauta da Assembléia sem a presença do requerimento dos 
Deputados. Era essa a questão, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre Deputado que suas 
sugestões serão analisadas e nós nos comprometemos a discuti-las com o 
Presidente e a Mesa. Registrem-se as palavras do Deputado João Leite. 
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaríamos de fazer coro com as palavras do Deputado João Leite. 
Entendemos que esta Casa vive um momento oportuno, Deputado João 
Leite. 

Apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição no 65, cujo relator 
apresenta excelentes sugestões. Temos a competência legal de apresentar 
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emendas à Constituição Estadual, mas não podemos alterar o Regimento 
Interno desta Casa. Assim que aprovarmos a Proposta de Emenda à 
Constituição no 65, nós, Deputados, teremos condições de retirar a 
competência privativa da Mesa da Assembléia e alterar o Regimento. Assim 
que tivermos essa competência e alterado o Regimento, poderemos 
estabelecer prazos para que as respostas desses requerimentos sejam 
enviadas ao Poder Legislativo o mais rápido possível. Além disso, 
poderemos, como propôs o Deputado Glycon Terra Pinto, estabelecer um 
critério, uma ordem cronológica de protocolo desses requerimentos e que 
sejam votados segundo essa ordem. Poderemos, dessa maneira, exercer 
verdadeiramente o papel de fiscalizadores. 

Deputados João Leite, Miguel Martini, entendemos que não é questão de 
oposição. Nós, Deputados, seja da Situação, seja da Oposição, precisamos 
fazer o que está previsto para o Poder Legislativo, que é exercer o poder 
fiscalizador e legislador. Mas, acima de tudo, a questão da fiscalização 
precisa ser exercida. Estamos capengas. Nós, Deputados, repito, estamos 
achando que somos fiscalizadores, estamos brincando de fiscalizar o Poder 
Executivo, porque, da maneira que prevê o Regimento Interno, da maneira 
como está sendo conduzida essa pauta, estamos vendo que isso não 
acontece. Eu também tenho outros requerimentos que não são colocados em 
pauta, requerimentos que estão aí há três, quatro, cinco, seis meses. Não 
posso achar que sou fiscalizador do Poder Executivo. 

A imagem que se tem do Poder Legislativo é que os Deputados, 
constitucionalmente falando, têm o poder de fiscalizar. Mas como fazer isso 
se não caminha um requerimento que precisa ter uma resposta rápida, 
precisa? Infelizmente, a pauta fica à mercê da Mesa, do Presidente. 
Infelizmente, não conseguimos caminhar, porque os requerimentos não são 
colocados em pauta. Gostaria de deixar claro que isso ocorre não somente 
com os requerimentos da Oposição, mas também com os da base do 
Governo. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos vivendo um momento 
propício. A Proposta de Emenda à Constituição no 65, de nossa autoria, cujo 
relator é o Deputado Sebastião Navarro Vieira, tem uma excelente proposta, 
é a opção que temos. Temos de pressionar, sim. Temos de pressionar a 
Mesa e o Deputado Antônio Júlio para que votem essa proposta o mais 
rápido possível. Aí, sim, poderão sentar-se o Colégio de Líderes e todos os 
Deputados para dizerem de que forma será a tramitação desses 
requerimentos, de que forma o Poder Executivo irá responder a eles, quais 
serão os prazos estabelecidos por nós. Assim, verdadeiramente, poderemos 
falar que estamos fiscalizando de fato e de direito. Por enquanto, os 
Deputados acham que fiscalizam. Na verdade, não exercem seu papel '----------" ----------' 



468 
fiscalizador. Muito obrigado. 

O Deputado Rêmolo Aloise- Inicialmente, gostaria de agradecer à Mesa da 
Assembléia por ter colocado na pauta os requerimentos leitos pelo Deputado 
Durval Ângelo, membro da Comissão Especial do BDMG. Essa Comissão 
tem um prazo para encerrar os seus trabalhos, e, como estamos com 
dificuldade de conseguir os documentos junto ao BDMG, isso foi facilitado. 
Então, agradecemos, pela urgência que tínhamos. 

Mas, fazendo coro com os Deputados João Leite, Miguel Martini e Sargento 
Rodrigues, tivemos a oportunidade de, há dois anos, rever o Regimento. Esta 
Casa, regimentalmente falando, é presidencialista. Por ocasião da votação da 
revisão do Regimento Interno, aprovamos o Regimento, e nós, membros de 
comissão, temos uma dificuldade tremenda para que os requerimentos 
tramitem, e as respostas cheguem em tempo hábil a esta Casa. Na 
Comissão de Fiscalização Financeira, temos comentado que, às vezes, 
convocações de alguns agentes políticos do Executivo demoram meses, e 
eles nem vêm a esta Casa. 

Então, acho que só temos uma solução. Não adianta dizer que somos 
Oposição ou Situação, que vamos obstruir ou votar. Essas coisas fazem 
parte do parlamento. Enquanto não tivermos a consciência de que 
precisamos rever o Regimento, não chegaremos a lugar algum. As palavras 
vão e vêm, mas, lamentavelmente, essa catilinária que se ouve aqui vai 
continuar. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos entrando no processo 
de votação do Projeto de Lei Complementar no 34, e V. Exa. pode perceber 
que não temos nem 26 Deputados para continuar discutindo. Solicito que 
encerre, de plano, a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Há 5 em 

comissões. Com esta Presidência, perfaz-se o total de 39 Deputados. Não há 
quórum para votação de projeto de lei complementar, mas o há para a 
apreciação das demais matérias da pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação, em 2° turno, do Projeto de 

Lei no 1.327/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, que altera dispositivos da 
Lei no 6.763, de 26/12/75, com a redação dada pela Lei n° 13.430, de 1999, e 
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1 o 
turno. No decorrer da discussão foi recebida a Emenda no 3, que. será 
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A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam em que sejam 
recebidas, em 2° turno, uma emenda e duas subemendas, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, ao Projeto de Lei no 1.327/2000. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2001. 
Ivo José, 2°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
-Vêm à Mesa: 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI No 1.327/2000 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os 

efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao de sua 
publicação.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 
SUBEMENDA N" 1 À EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.327/2000 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Os subitens a seguir indicados, do item 1 da Tabela A da Lei no 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"1. 7.5 Controle de produção 
1.7.5.1 Semente (classe fiscalizada), por tonelada ou 3,00 fração; 
1.7.5.2 Muda (classe fiscalizada), por milheiro ou 3,00 fração.". 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 

EMENDA No 4 AO PROJETO DE LEI No 1.327/2000 
Suprima-se o artigo 3°. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 
O Sr. Presidente - A Presidência atribui à emenda o no 4 e às subemendas 

às Emendas nos 1 e 2 o no 1 e estabelece que, nos termos do§ 4° do art. 189 
do Regimento Interno, elas serão votadas independentemente de parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, desejo apenas orientação de 

votação. V. Exa. vai votar meu projeto, salvo emendas? Gostaria de conhecer 
o teor da emenda e das subernendas, antes de serem votadas. 

O Sr. Presidente - As subemendas e a emenda serão lidas no momento 
oportuno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da 

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



470 
Subemenda no 1 à Emenda no 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Cristiano Canêdo) -(-Lê.) 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda no 1 à Emenda no 1. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Com a aprovação da Subemenda no 1, fica prejudicada a Emenda 
no 1. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da Subemenda 
no 1 à Emenda no 2. 

O Sr. Secretário-(- Lê.) 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 2, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda no 1 à Emenda no 2, sem 

parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda no 1, fica prejudicada a 
Emenda no 2. Em votação, a Emenda no 3, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da Emenda no 4. 

O Sr. Secretário (Deputado Cristiano Canêdo)- (-Lê.) 
- A Emenda no 4, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada acima. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 4. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.327/2000 na forma do 
vencido em 1 o turno, com as subementas que receberam o no 1 às Emendas 
nos 1 e 2 e com as Emendas nos 3 e 4. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 979/2000, do Governador do 
Estado, que revoga disposição legal sobre o transporte de preso provisório 
ou condenado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de 
Assuntos Municipais opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
rejeição do projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pelo visto, não há quórum 

para votação do projeto, motivo por que solicito a V. Exa. que encerre, de 
plano, a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. Não há 

L--------0------__J 



471 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência, nos termos§ 4° do art. 249 do Regimento 

Interno, suspende a reumao por 30 minutos, para aguardar o 
restabelecimento do quórum. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Cristiano Canêdo) - Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 
para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 

55/2001 
Às quinze horas do dia vinte e seis de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Antônio Carlos Andrada e José Milton, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Glycon Terra 
Pinto, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidência 
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado José 
Milton a atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, o Deputado 
José Milton informa que foram contabilizados três votos para os Deputados 
Glycon Terra Pinto e José Milton para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. A Presidência proclama o resultado da eleição 
e declara empossado, como Vice-Presidente, o Deputado José Milton, a 
quem passa a direção dos trabalhos. Ao assumir os trabalhos, o Deputado 
José Milton declara empossado, como Presidente da Comissão, o Deputado 
Glycon Terra Pinto. Reassumindo a condução dos trabalhos, o Deputado 
Glycon Terra Pinto designa o Deputado Antônio Carlos Andrada relator, em 
1° turno, da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
José Braga, Presidente - Pastor George - Antônio Carlos Andrada. 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
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Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto e Márcio 
Cunha (substituindo este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, 
dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por 
aprovadas e são subscritas pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir Srs. Joaquim Elégio de 
Carvalho, Ulisses Cândido Brandão, Marcelo Gonçalves Campos, João Paulo 
Mendes de Almeida, Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e as Sras. Valéria 
Guerra Mendes e Ruth Beatriz V. Vilela, auditores fiscais do trabalho. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se 
a presença dos Deputados Doutor Viana e Márcio Kangussu e do Sr. Marcelo 
Gonçalves Campos e da Sra. Valéria Guerra Mendes, os quais são 
convidados a tomar assento no Plenarinho. A Presidência concede a palavra 
aos convidados para suas exposições. Abertos os debates, a palavra é 
concedida aos parlamentares presentes e segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos 
dos Deputados Márcio Cunha, em que solicita sejam convocados os Srs. 
Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e João Paulo Mendes de Almeida, da 
Delegacia Regional do Trabalho de Teófilo Otôni, e os Srs. Geraldo Cezário, 
Renato César, Jaqueline Borges Diniz , da Delegacia Regional do Trabalho 
de Curvelo; sejam convocados os representantes legais das empresas 
Mannesmann, Companhia Agricula Florestal - CAF -, Suzano e Gerdau; e 
sejam requisitadas as filmagens e fotografias realizadas durante à auditoria 
realizada pelo Ministério do Trabalho na área de atuação da Acesita 
Energética; e Elbe Brandão, em que solicita sejam convidados os 
representantes legais do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal de 
Justiça do Trabalho para prestarem esclarecimentos a esta Comissão; e 
solicitante a realização de audiência pública na região de Capelinha com 
lideranças políticas, sindicais e com a sociedade para discutir a situação dos 
trabalhadores tercerizados pela Acesita e por outras empresas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Cunha - Dalmo Ribeiro Silva -

Fábio A velar. 

L-------~------__J 



473 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.516/2001 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Paulo Pettersen, a proposição sob comento tem 

por escopo seja dada a denominação de Rodovia José Portes da Silva ao 
acesso à AMG-900, que liga o Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, no 
Município de Juiz de Fora. 

Após realizar exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e 
Justiça pronunciou-se por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
na forma em que foi apresentado. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-lo atendo-se aos lindes 
estatuídos no art. 102, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De pronto, convém esclarecer que, na verdade, a proposição t~m por 

objetivo dar nome a trecho da rodovia AMG-900 - que é, por indicação de sua 
nomenclatura, uma via de acesso -, e não dar nome ao acesso a ela. Dessa 
forma, impõe-se seja apresentada emenda retificadora desse equívoco, o 
que será feito na parte final deste parecer. 

No que concerne à emissão de juízo a respeito da escolha do 
homenageado para dar a denominação ao trecho rodoviário que vai do 
Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, no Município de Juiz de Fora, 
cumpre-nos salientar que o nome do Sr. José Portes da Silva desponta como 
natural aspiração da gente dessas localidades. 

Esse memorável homem, ilustre filho de Chácara, foi concessionário da 
linha intermunicipal Juiz de Fora-Chácara, quando as condições da estrada 
eram péssimas, e pessoalmente dirigiu o primeiro õnibus de sua empresa, 
sempre atento aos usuários em todas as suas necessidades, chegando 
mesmo a facilitar o pagamento das passagens àqueles mais necessitados, 
inclusive aos estudantes que freqüentavam cursos em Juiz de Fora. 

A participação de José Portes da Silva estendeu-se a outras áreas de 
interesse público. Foi fundador do Chacarense Futebol Clube e membro 
fundador da biblioteca municipal. 

Fica patente, portanto, que a escolha de seu nome configura justa 
homenagem em reconhecimento público à pessoa que tanto dedicou a vida 
ao bem-estar da coletividade. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.516/2001 com a Emenda no 1, a seguir formalizada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Fica denominado José Portes da Silva o trecho da rodovia 

AMG-900 compreendido entre o Município de Chácara e o Bairro Filgueiras, 
no Município de Juiz de Fora.". 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Doutor Viana, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 305a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/11/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Wanderley Ávila e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento- Abertura - 1 a Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nos 236 e 237/2001 (encaminham o Veto Total 
à Proposição de Lei no 14.916 e o Projeto de Lei no 1.865/2001, 
respectivamente}, do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar no 
47/2001- Projetos de Lei nos 1.866 e 1.867/2001- Requerimentos n•s 2.797 
a 2.805/2001 - Requerimentos das Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Transporte e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2), Adelino de Carvalho, 
Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Andrade - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Saúde, de Educação (2) e de Política Agropecuária e dos 
Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Pastor George -
Registro de Presens:a - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivo 
José, Wanderley Avila, Adelmo Carneiro Leão, João Leite, Sargento 
Rodrigues e João Leite; questão de ordem; discurso do Deputado Sargento 
Rodrigues - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: CPI da Mineração 
Morro Velho - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelino de 
Carvalho, Sávio Souza Cruz (2) e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Antônio Andrade e das 
Comissões de Saúde e de Transporte; aprovação - Requerimentos n•s 2.138, 
2.485, 2.487, 2.496, 2.514 e 2.520/2001; aprovação - Requerimento n• 
2.572/2001; aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; questão de ordem; discurso 
da Deputada Elbe Brandão - Requerimento do Deputado Pinduca Ferreira; 
deferimento; discurso do Deputado Pinduca Ferreira - Requerimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão - 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 - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
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Pimenta - Chico Rafael - 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 - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - 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 Ivo José) - Às 14h13min, a lista de 

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

1" 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 José Henrique, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 236/2001* 
Belo Horizonte, 9 de novembro 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 
no 14.916, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Bela Vista de Minas. 

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 que a sancione, a Proposição de Lei no 14.916, que 
"autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de 
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Bela Vista de Minas". 

Deixo, porém, de fazê-lo, porque a doação de que se trata contraria o 
interesse público, uma vez que o Poder Executivo tem necessidade do 
imóvel, que se pretende doar, para nele edificar a sede da Delegacia de 
Polícia local, atualmente com função em prédio alugado. 

Esse é o motivo por que oponho veto à Proposição de Lei n° 14.916, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de novembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM W 237/2001• 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei incluso, que 
reorganiza a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e dá 
outras providências. 

A medida consubstanciada no Projeto se insere no contexto das 
providências adotadas pelo meu Governo, com vistas à continuidade da 
implantação da reforma administrativa que, modernizando a máquina pública, 
venha dotar o Estado do instrumental indispensável à realização de sua 
missão institucional. 

Assim é que a proposta, além de promover a alteração da estrutura 
organizacional daquela Secretaria, adaptando-a às necessidades dos novos 
tempos, transforma e extingue cargos de seu Quadro Específico de Pessoal, 
com sensível redução da despesa pública. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu 
alto apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.865/2001 

Reorganiza a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e dá 
outras providências. 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, de que 
trata a Lei no 9.517, de 27 de dezembro de 1987, e alterações posteriores, 
passa a ser regida pelo disposto nesta lei. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei a expressão Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas, a palavra Secretaria e a sigla SETOP se 
equivalem. 

~------------~------------~ 
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Da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 

SEÇÃO I 
Da Finalidade e da Competência 

478 

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas tem por 
finalidade planejar, dirigir e coordenar as atividades setoriais, a cargo do 
Estado, relativas ao saneamento, ao transporte terrestre, hidroviário e 
aeroviário, as obras públicas e ao desenvolvimento urbano. 

Art. 4°- Compete a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas: 
I - planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral, as diretrizes fundamentais da politica de transportes, de 
saneamento básico, de obras públicas e de desenvolvimento urbano; 

11 - programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas do 
Estado, em sua área de competência, e participar da programação e da 
coordenação das atividades a serem executadas nas áreas de transportes, 
de saneamento básico e desenvolvimento urbano; 

111 - elaborar e propor planos, programas e projetos relativos a obras 
públicas e acompanhar as ações referentes a sua execução; 

IV buscar novos modelos de financiamento assegurando, 
primordialmente, os recursos para a manutenção e operação da infra-
estrutura viária, de transportes e obras públicas; 

V - consolidar mecanismos de articulação institucional entre as esferas de 
Governo, visando a integração do planejamento e gestão e a viabilização de 
projetos, transportes e obras públicas de interesse estratégico para Minas 
Gerais; 

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos subordinados e das 
entidades que lhe são vinculadas; 

VIl - exercer outras atividades correlatas. 
SEÇÃO li 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 5° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas tem a 

seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
li - Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Racionalização e Informação; 
b) Centro de Planejamento; 
c) Centro de Orçamento; 
111- Assessoria Técnica; 
IV - Superintendência de Obras Públicas: 
a) Diretoria de Gestão de Programas; 
b) Diretoria de Obras Públicas; 
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c) Diretoria de Análise Técnica; 
V- Superintendência de Transportes: 
a) Diretoria de Transportes Terrestres; 
b) Diretoria de Transportes Aeroviários; 
c) Diretoria de Transportes Hidroviários; 
VI - Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Gestão de Recursos Humanos; 
b) Diretoria Operacional; 
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças: 
d) Diretoria de Prestação de Contas. 
Parágrafo único - A finalidade e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 
SEÇÃO 111 

Da Área de Competência 
Art. 6° - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas: 
I - Órgão Colegiado: 
a) Conselho Estadual de Transportes; 
li - Autarquias: 
a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER/MG; 
b) Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 

DEOP/MG; 
111- Empresas: 
a) Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG; 
b) Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. 

CAPÍTULO 111 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 7° - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras Públicas, a que se refere o Anexo 1-R do 
Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, 2 (dois) cargos de Assessor-
Chefe, código MG 24, símbolo AH 24; 1 (um) cargo de Auditor Setorial, 
código MG 45, símbolo US 45; e 1 (um) cargo de Assessor I, código AS 01, 
símbolo 1 O/A. 

Art. 8° - Ficam extintos, no Quadro referido no artigo anterior, 3 (três) 
cargos de Diretor 11, código MG 05, símbolo DR 05; 5 (cinco) cargos de 
Diretor I, código MG 06, símbolo DR 06; 4 (quatro) cargos de Supervisor 111, 
código CH 03, símbolo lO/A; 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX 
02, símbolo 9/A; 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, código EX 06, 
símbolo 9/A; e 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX 07, 
símbolo 9/A. 

L----------0--------' 



480 
Art. 9° - A identificação dos cargos a que se referem os artigos 7° e ao 

será estabelecida em Resolução do Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Art. 1 O - O Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas, Quadro 11 - Cargos Comissionados, a que se 
refere o Anexo 1-R do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, passa 
a ter a composição constante do Anexo desta lei. 

Parágrafo único - A forma de recrutamento dos cargos de que trata este 
artigo será estabelecida em Resolução do Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, observado o disposto na Lei no 9.530, de 29 de 
dezembro de 1987. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 

9.517, de 29 de dezembro de 1997, e os artigos 18 e 19 da Lei no 10.827, de 
23 de julho de 1972. 

Anexo 
(a que se refere o art. 10 da Lei no, de de de 2001.) 

Anexo 1-R - Decreto no 36.033, de 1994 
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas 
QUADRO 11 CARGOS COMISSIONADOS -

Classe de Códig Sim Quantid 
Caraos o bolo a de 
Chefe de MG01 1 
Gabinete 
Assessor- MG24 AH2 2 
Chefe 4 
Assessor de MG19 AM1 1 
Comunicacão 9 
Diretor 11 MG05 DRO 3 

5 
Auditor MG45 US4 1 
Setorial 5 
Diretor I MG06 DRO 13 

6 
Assessor li MG12 AD1 21 

2 
Assessor MG18 AT1 1 
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Técnico 8 
Assistente de EX42 11/A 6 
Gabinete 
Assessor I AS01 10/A 7 
Supervisor 111 CH03 10/A 6 
Assistente EX06 9/A 14 
Administrativo 
Assistente EX07 8/A 6" 
Auxiliar 

- Publicado, va1 o proJeto as Comtssões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o convite para 
audiência pública destinada a discutir a construção do primeiro planetário de 
Minas Gerais.(- À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Wellington Dias, Deputado Federal, encaminhando cópia da 
Proposta de Emenda à Constituição no 251/2000, de sua autoria. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (6), informando, 
em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça, que encaminhou 
os Projetos de Lei nos 659/99, 1.717, 1.755, 1.784 e 1.793/2001 à Secretaria 
de Governo e, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Fiscalização Financeira, que encaminhou o Projeto de Lei no 1.120/2000 à 
mesma Secretaria. (-Anexem-se os oficios aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando cópias 
de documentos referentes aos Projetos de Lei n°s 107, 214, 552, 690 e 
739/99, 1.234/2000, 1.657, 1.717, 1.784, 1.793 e 1.830/2001. (-Anexe-se a 
documentação aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, solicitando 
a indicação de um representante desta Casa para compor a Comissão do 
Centenário de Nascimento do Poeta Emílio Moura. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.098/2001, do 
Deputado Pinduca Ferreira. 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 2.394/2001, da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral, prestando informações relativas ao Projeto de Lei no 
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1.759/2001, em atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. 
(-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.759/2001.) 

Da Sra. Leda Pereira Hüppi, Secretária da UPM - Bloco - Brasil, 
encaminhando cópia do relatório das atividades desenvolvidas na 111 
Assembléia Ordinária da União de Parlamentares do MERCOSUL. 

Do Sr. Mariovane Gottfried Weis, Presidente da Câmara Municipal de São 
Borja, encaminhando cópia de moção que a Vereadora Ana Carmen Moreira 
enviou ao Congresso Nacional solicitando se estude a possibilidade de se 
conceder ao funcionalismo federal índice de aumento maior que os 3,5% 
previstos.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Antônio de Assis Filho, Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaraçu de Minas, solicitando seja rejeitado o Projeto de Lei no 
1.782/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que altera a denominação da Escola 
Estadual Presidente João Goulart. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1 . 782/2001.) 

Do Sr. Daison Olzany Silva, Presidente da Fundação de Amparo â 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, informando, em atenção 
ao Requerimento no 2.669/2001, da Comissão de Política Agropecuária, que 
o pedido nele constante já havia sido atendido por esse órgão. 

Do Sr. Mauro Lúcio Gontijo, Presidente da Loteria do Estado de Minas 
Gerais, justificando sua ausência em reunião da Comissão Especial das 
Máquinas "Off-Line" e fazendo considerações sobre o tema tratado por esta. 
(-À Comissão Especial das Máquinas "Off-Line".) 

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Vice-Diretor-Geral do DER-MG, indicando 
o servidor Leomar Fagundes de Azevedo para representar esse órgão em 
reunião da Comissão de Transporte, em 8/11/2001, destinada a debater a 
questão do mau estado de conservação da BR-040, no trecho Belo 
Horizonte-Sete Lagoas. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do 
DNER, justificando sua ausência em reunião da Comissão Especial do 
Programa de Concessão de Rodovias, em 6/11/2001, destinada a tratar da 
recuperação de rodovias federais no Estado; e encaminhando programação 
de serviços na BR-459. (- À Comissão Especial do Programa de Concessão 
de Rodovias.) 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio firmado entre esse órgão e 
o Município de Muzambinho, com a interveniência do DER-MG. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

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

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete de Secretário do 
Ministério da Agricultura, informando a liberação de recursos para a 
Cooperativa Agropecuária de Uberlândia. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Arnaldo dos Santos e da Sra. Maria Beatriz Machado dos 
Santos, respectivamente, Presidentes das CDLs de Francisco Sá e de Santa 
Juliana, solicitando informações relativas ao resultado da mobilização em 
apoio ao projeto de alteração do Micro Geraes. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
no 1.512/2001.) 

Dos Srs. Manoel Pereira Bernardes, Arnaldo Lucas Sacramento e Marcos 
Antônio de Lacerda, respectivamente, Presidentes das CDLs de Belo 
Horizonte, Pouso Alegre e Santo Antônio do Monte, apresentando 
reivindicações. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.279/2001.) 

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente do ITER, 
encaminhando a relação dos processos de legitimação de terras devolutas a 
serem legitimadas por aquele órgão. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez 
da Caixa Econômica Federal (2), prestando informações sobre contratos de 
repasse de recursos do Orçamento Geral da União celebrados entre a Caixa 
Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais e informando da liberação de 
recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Sérgio Rafael do Carmo, Diretor da Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Educação da Secretaria da 
Educação, indicando a Sra. Maria do Carmo Frias para participar de reuniões 
de análise das propostas a serem debatidas nos grupos de trabalho do 
seminário sobre voluntariado. 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do 
DER-MG, em atenção ao Requerimento n° 2.139/2001, do Deputado Aílton 
Vilela, informando que o Aeroporto Melo Viana, localizado no Município de 
Três Corações, está sendo pavimentado. 

Da Sra. Gisela Herrmann, Superintendente Técnica da Fundação 
Biodiversitas, encaminhando cópia do parecer do IEF sobre a contrapartida 
necessária ao projeto de doação do Banco Alemão KFW para as unidades de 
conservação da mata Atlântica de Minas Gerais - Projeto PROMATA - e 
solicitando o apoio desta Casa à aprovação do referido projeto pelo Governo 
Estadual. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Roberto Borges Martins, Presidente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, agradecendo o convite para participar de debate sobre 
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Do Sr. Daniel Soares, técnico agropecuário, fazendo considerações sobre 
as causas da diferença entre o preço do leite no varejo e o valor pago aos 
produtores. (-À CPI do Preço do Leite.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 47/2001 

Dispõe sobre o pagamento de servidores públicos licenciados para 
tratamento de saúde. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As vantagens percebidas pelos servidores em regência de classe 

ou turma serão garantidas a eles quando licenciados para tratamento de 
saúde. 

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2001. 
Ermano Batista 
Justificação: O Governo do Estado, por ato de seu Secretário de Recursos 

Humanos e Administração, tem excluído o pó-de-giz e o biênio quando o 
funcionário está licenciado. Procedimento perverso, pois é na doença que as 
pessoas mais necessitam de auxílio financeiro. Ao sair de licença devido a 
algum sinistro, o servidor passa a não contar com o total de seus 
vencimentos, como se o fato de adoecer lhe favorecesse o ócio. 

Nossos servidores não podem ter este tipo de tratamento, a meu ver ilegal 
e desumano. Por estes motivos, conto com o apoio de meus pares para a 
aprovação do presente projeto de lei complementar. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.866/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Soros Positivos - GASP 

-, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Soros 

Positivos- GASP -,com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: O Grupo de Apoio aos Soros Positivos - GASP - é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, tem como objetivos realizar atividades 
visando à prevenção da imunodeficiência humana; promover a melhoria das 
condições de assistência de saúde aos portadores do HIV; proporcionar 
melhor qualidade de vida às pessoas com AIDS; representar, judicial ou 
extrajudicialmente, os interesses dos portadores do HIV e das pessoas com 
AIDS. 

Frente a isso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação da entidade. 

- 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" 1.867/2001 
Dá a denominação de Ageu Garcia de Deus ao trecho da rodovia AMG-900 

que dá ao Município de Carmo do Paranaíba acesso à BR-354. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Ageu Garcia de Deus o trecho da rodovia AMG-

900 que dá ao Município de Carmo do Paranaíba acesso à BR-354. 
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 novembro de 2001. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: Com a apresentação deste projeto de lei, pretendemos fazer 

justa e oportuna homenagem ao inolvidável Sr. Ageu Garcia de Deus. 
Essa querida pessoa, falecida em 28 de setembro último, legou-nos 

exemplo indelével de sua capacidade, honestidade e pontualidade, que 
marcou sua vida pessoal e profissional, merecendo ser seguido pelas 
gerações vindouras. 

O Sr. Ageu é sempre lembrado por sua espontânea lealdade e pela 
convivência afável, o que lhe granjeou muitos amigos e possibilitou que se 
tornasse respeitado não só como empresário e comerciante, mas também 
como agente político, na qualidade de Secretário Municipal de Administração 
e Finanças de Carmo do Paranaíba. No exercício desse cargo, demonstrou 
eficiência, moralidade, impessoalidade e exatidão no cumprimento de seus 
deveres, na defesa do interesse público. 

Ante o exposto, estamos certos de que os nobres colegas parlamentares 
prestarão incondicional apoio à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
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N° 2.797/2001, da Comissão de Turismo, pleiteando seja solicitado ao 
Ministério Público Estadual que intervenha junto ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral - DNPM - a fim de que este órgão envie a esta Casa o 
relatório relativo à última inspeção feita no Parque das Águas de São 
Lourenço, destinada a averiguar denúncias de superprodução em suas 
fontes. 

No 2.798/2001, da Comissão de Direitos Humanos pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Segurança Pública providências para a criação e 
instalação de uma delegacia na região central de Belo Horizonte. 

No 2. 799/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Segurança Pública providências a fim de que se 
designe um médico-legista para atuar em ltabira. 

No 2.800/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia formulada pelo 
Sr. Manuel Luiz Ferreira. 

N° 2.801/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia formulada pelos 
Srs. Deusdete Rodrigues dos Santos e Edilson Assunção Amorim e pela 
Pastoral de Rua de Belo Horizonte. 

No 2.802/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de lpanema denúncia 
apresentada a esta Casa pela Sra. Ruth Leia de Oliveira Mendes. 

No 2.803/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador e ao Vice-Governador do Estado com vistas a que se 
inclua, no Programa de Obras para o Combate à Seca na Região do Norte de 
Minas, a construção da barragem na nascente do rio São João, no Município 
de São João do Paraíso. 

No 2.804/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que se adotem providências 
para solucionar a questão relativa à autoria dos projetos elétricos. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.805/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a direção do Minas Tênis Clube pela 
inauguração do Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek. (- À Comissão 
de Educação.) 

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando que a Procuradoria 
desta Casa estude a possibilidade de interposição de ação direta de 
inconstitucionalidade contra o art. 4° da Lei Complementar no 24, de 7/1/75. (-
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À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de 
Saúde e de Transporte e dos Deputados Sávio Souza Cruz(2), Adelino de 
Carvalho, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Andrade. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Saúde, de Educação (2) e de Política Agropecuária e dos Deputados Sávio 
Souza Cruz , Dalmo Ribeiro Silva (2) e Pastor George. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente(Deputado Ivo José) - A Presidência registra a presença, 

em Plenário, do Sr. Sérgio Mendes, Vereador de Timóteo e Presidente da 
Associação dos Vereadores da Região Metropolitana do Vale do Aço -
RMVA. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, o Deputado 

Ivo José. 
O Deputado Ivo José· - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia e pessoas presentes nas galerias, 
ocupamos a tribuna nesta tarde para trazer-lhes informação sobre evento que 
aconteceu na última sexta-feira em João Monlevade, mais precisamente na 
BR-381. Houve manifestação organizada pela Associação dos Municípios do 
Médio Piracicaba - AMEP -, presidida pelo Prefeito João Brás, do Município 
de São Domingos do Prata. Fomos convidados, mas não pudemos 
comparecer porque, naquela oportunidade, estávamos na Assembléia 
Legislativa coordenando o fórum técnico sobre o rio das Velhas, realizado na 
última sexta-feira à tarde. Essa manifestação veio trazer a insatisfação de 
uma região expressiva, como a do Vale do Aço, do vale do rio Doce e do vale 
do Piracicaba. A Zona da Mata e o Leste de Minas reivindicam a duplicação 
da rodovia que liga Belo Horizonte ao Vale do Aço e até Governador 
Valadares há vários anos. A paciência tem limite. Conclamamos esta Casa a 
se unir às forças da sociedade que lutam por essa obra, aos Prefeitos, aos 
Vereadores e aos parlamentares daquela região, que estão se manifestando 
insistentemente. 

Exporei com maiores detalhes o que aconteceu na última sexta-feira 
naquela região. Os jornais "Hoje em Dia" e "Estado de Minas" retratam muito 
bem o ocorrido. Precisamos mudar essa dura realidade para oferecer 
segurança às pessoas que trafegam por aquela estrada e para que haja 
desenvolvimento naquela região que tem sido esquecida; basta olharmos a 
proposta orçamentária do Governo. Farei leitura do que foi publicado nos 
jornais, retratando essa manifestação. No jornal "Estado de Minas" foi 
publicado: "Protesto reúne moradores e até representantes de partidos 
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políticos rivais que lutam pela duplicação do trecho da rodovia, que 
registra média de dez acidentes por dia. Vida está sob ameaça em 240km. 
Um protesto realizado na tarde de ontem, na altura do km 340 da BR-381, em 
João Monlevade, a 114km de Belo Horizonte, reuniu moradores de nove 
municípios e representantes dos mais diferentes partidos políticos, em alguns 
casos rivais históricos, em torno de um objetivo comum, a duplicação da 
rodovia. Às 15 horas, um caminhão foi atravessado na estrada, fechando o 
tráfego nos dois sentidos". 

Em meia hora de manifestação foi formado um congestionamento que, 
segundo a PRF, chegou a quase 1 Okm de extensão. 

Moradores, Prefeitos, parlamentares e representantes de entidades da 
sociedade civil reclamam das péssimas condições do trecho de 240km da 
BR-381, compreendido entre Belo Horizonte e lpatinga. Segundo dados da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba - AMEP 
-, entre 1999 e 2000 foram registrados 7.383 acidentes, provocando a morte 
de 282 pessoas e deixando outras 3.341 feridas. Pelos números, é registrada 
média de mais de 1 O acidentes por dia. 

A PRF tem outros números que, apesar de menores, não deixam de ser 
alarmantes. Pelos dados da polícia, de 1999 até julho deste ano, 316 
pessoas morreram, e outras 3.536 ficaram feridas em 5.439 acidentes. O 
total representa média de quase seis acidentes diários somente no trecho 
entre BH e lpatinga. "Já perdi a conta do número de acidentes que vi e de 
pessoas que socorri no tempo que estou aqui, para não falar nas que 
morreram", observa um dos patrulheiros do trecho, que preferiu não ser 
identificado. 

Mais forte que os números, no entanto, são as marcas na memória e no 
corpo de quem sentiu na pele os efeitos das más condições da rodovia. Um 
exemplo é o aposentado Edilson Silvério, condenado a passar o resto da vida 
em uma cadeira de rodas por causa de um acidente sofrido na BR-381, no 
dia 24/12/92. Além de deixar o então empresário Edilson Silvério paraplégico, 
o acidente provocou a morte de Geraldo Roque Frade e deixou mais duas 
pessoas feridas. "Vim participar, em solidariedade, porque a estrada é 
mesmo muito perigosa", afirmou. Ele não se lembra das circunstâncias do 
acidente. 

Já o Chefe da Inspetoria do CREA de João Monlevade, José Mário da 
Silveira Estrela, lembra-se bem do acidente que sofreu no dia 28/8/2000. O 
Palio onde estava o engenheiro civil e de estradas foi atingido por um 
caminhão que perdeu o controle e invadiu a contramão. Estrela teve três 
costelas fraturadas e um afundamento no esterno, mas conseguiu se 
recuperar, assim como outro amigo que estava no veículo. Já o então Diretor 
Executivo da AMEP, Henrique Eduardo Dias Júnior, que também estava no 
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carro, não teve a mesma sorte e morreu na hora. "Dos ferimentos, eu me 
recuperei, mas o trauma psicológico não desaparecerá nunca", conclui. E 
esse Secretário Executivo falecido era um grande amigo deste Deputado. 

Custo do frete aumenta em 38%: Além de mortes e ferimentos, as 
péssimas condições do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e lpatinga 
também provocam grande prejuízo financeiro. Buracos, falta de acostamento 
e pavimentação precária são responsáveis por um acréscimo de 38% no 
custo do transporte rodoviário pelo trecho. É o que afirma o Presidente da 
Câmara da Indústria Mineral da Federação das Indústrias de Minas Gerais -
FIEMG -,José Fernando Coura, que também acumula o cargo de Presidente 
do SINDIEXTRA, representante das indústrias de extração mineral e vegetal 
do Estado. 

Segundo Coura, Minas Gerais é responsável por 15% de todas as 
exportações do País, sendo que 55% dessas exportações são do setor 
mineral. 

Essa região, cortada pela BR-381, responde por 70% da produção de 
minerais e 100% da produção de celulose no Estado, mas ninguém quer 
investir ali por causa da dificuldade e do alto custo de escoamento da 
produção, salienta. 

O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio 
Piracicaba- AMEP - e Prefeito de São Domingos do Prata, João Braz Martins 
Perdigão- PFL -, afirma que, há pelo menos dez anos, vêm sendo realizadas 
reuniões, audiências públicas e seminários sobre uma duplicação do trecho, 
mas nenhurn dos projetos propostos saiu do papel até hoje. Reuniões de 
gabinete não funcionaram e por isso resolvemos trazer o pessoal para a rua. 
Dessa vez, precisa funcionar, desabafa. O DNER, responsável pela rodovia, 
afirma que não tem dinheiro para a duplicação e que está tentando conseguir 
um financiamento com o Banco Mundial - BIRD -, mas ainda não há prazo 
previsto para as obras. 

Basta correr os olhos em torno dessa reportagem, para constatarmos como 
é grave a situação nessa rodovia. Estamos aqui para buscar o fortalecimento 
do Legislativo, a fim de mudar essa situação. 

O Deputado José Henrique (em aparte)* - Deputado Ivo José, sempre 
admiramos sua luta pela duplicação da BR-381. Na última sexta-feira, 
estávamos no Município de Mantena para a criação do comitê da bacia 
hidrográfica do rio São Mateus. Conhecemos bem o histórico do movimento 
pela duplicação da BR-381. Lembro-me de que participávamos de uma 
audiência pública, no Vale do Aço, quando foi iniciada uma campanha pela 
duplicação, por meio da qual todas as lideranças do vale do rio Doce e do 
Vale do Aço reivindicavam a mesma coisa, em um documento. A partir 
daquele momento, tivemos encontros, no Governo Eduardo Azeredo, com o 
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Secretário de Obras e com o Diretor-Geral do DER-MG. Lembro-me até 
hoje de uma reunião que fizemos em Governador Valadares, quando foi 
lançada a proposta de um consórcio para privatização da rodovia. Lembro-
me, ainda. das críticas do Secretário de Obras, Dr. Israel Pinheiro, que dizia 
que a BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a João Monlevade, feita na 
época da instalação da Cia. Belga-Mineira, foi construída com a seguinte 
técnica: "Soltaram um burrinho, que saiu andando pelas montanhas e 
fazendo curvas pelas partes íngremes da região. Assim, foi-se cortando a 
rodovia". É uma rodovia construída há mais de 40 anos. Ela é perigosa. O 
tráfego cresceu muito, pois a região é muito populosa. A rodovia não atende 
mais à demanda do tráfego. Acho que essa lembrança vem em boa hora, 
para que, com o Governo Estadual e o Governo Federal, possamos fazer um 
planejamento para a duplicação daquela rodovia. Sabemos que no 
orçamento federal não constam recursos para a duplicação. Devemos fazer 
essa reivindicação justa, porque ela é chamada "rodovia da morte". Nós, que 
somos utilitários dessa rodovia quase todos os finais de semana, sabemos do 
perigo que corremos. 

O Deputado Ivo José' - Muito obrigado, Deputado José Henrique, 
conhecedor profundo dessa região. V. Exa. esteve presente em todas as 
manifestações promovidas por esta Assembléia. 

Queremos buscar o fortalecimento de todos os Deputados desta Casa, e 
não somente dos que percorrem as regiões do Vale do Aço, do vale do rio 
Doce, da Zona da Mata, do vale do Mucuri, porque a Assembléia, naquela 
oportunidade, abraçou essa causa. Apoiamos totalmente o movimento 
oriundo da sociedade, a fim de transformarmos a estrada da morte em 
estrada da vida. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o 

Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, causou-nos estranheza e perplexidade ver 
em um grande jornal diário da nossa Capital a publicação de um informe 
publicitário, pelo menos por dois dias consecutivos, com o título "Covardia e 
insolência maçônicas - roubo do emprego", assinado pelo Sr. João Antônio 
dos Santos Rocha. Relata que em 1948 alguém teria ocupado uma vaga no 
serviço público federal que seria sua de direito, por ter sido aprovado em 
concurso, conforme publicação no "Diário Oficial" de 8/3/48. 

Por que somente agora, depois de 53 anos, o Sr. João Antônio toma uma 
atitude dessa contra a instituição maçônica, e não contra aquele que o teria 
prejudicado? Asseguro-lhes, sem medo de errar, com toda a convicção, que 
se a loja a que pertenceu ou pertence o possível acusado tivesse tomado 
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A maçonaria é uma instituição essencialmente filantrópica, educativa e 
progressista. Condena a exploração do homem. Exige a fé na existência de 
Deus. Enaltece o mérito da inteligência e da virtude, bem como o valor 
demonstrado na prestação de serviços à ordem, à pátria e à humanidade. 
Proclama que os homens são livres e iguais em direitos e que a tolerância 
constitui o principio cardeal nas relações humanas, a fim de que sejam 
respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. A maçonaria glorifica o 
direito, a justiça, a verdade. 

Por isso, Sr. Joâo Antônio dos Santos Rocha, respeito a sua indignação, se 
houve tal prática, porque assim aprendi nesses 26 anos, 2 meses e 28 dias 
de iniciado nessa sublime instituição, mas condeno veementemente o seu ato 
de publicar tal matéria contra essa instituição milenar, que tem como objetivo 
maior tornar a humanidade cada vez mais feliz, não só em nosso amado 
Brasil, mas em toda a superfície da Terra. Um caso isolado não pode macular 
essa instituição, que tantos serviços prestou e presta à humanidade, porque 
os maçons, como seres humanos, também estão sujeitos às imperfeições e 
falhas da espécie. 

Sempre na história, em horas de defesa dos sagrados valores humanitários 
e dos interesses pátrios, surgiam os maçons, para que a evolução do mundo 
não tivesse retrocesso. A maçonaria não se contentou em implantar na 
Europa os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Fez também com 
que eles brotassem no Novo Mundo, para arrebentar grilhões, derrubar as 
tiranias e fazer dos povos os autores do próprio destino. 

No Brasil não foi diferente. 
Nossa independência foi traçada dentro dos templos maçomcos. A 

maçonaria influenciou, participou e marcou a sua presença em quase todos 
os eventos da história do Brasil. 

Abro aspas para as indagações feitas em um livro editado pela "Gazeta 
Maçônica", que me foi oferecido pelo Irmão Antônio Júlio Duarte: "Em que pé 
estaria a humanidade se não houvesse a intervenção de maçons em seu 
destino? Como seria a Pátria brasileira se não houvesse os maçons que 
prepararam e levaram êxito à independência? Como teria evoluído o Brasil se 
maçons, como o Duque de Caxias, Bento Gonçalves, Barão do Rio Branco e 
inúmeros outros, não tivessem consolidado seu destino, o Brasil de um povo 
generoso e livre? Como seria a concepção da Constituição Nacional da 
República e das leis se o maçom Rui Barbosa não imprimisse o conceito 
geral do equilíbrio dos Poderes e da separação do poder espiritual do poder 
temporal?". 

É evidente que o nosso mundo continua imperfeito. Porém muita coisa 
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melhorou. Por isso e muito mais, Sr. João Antônio, não posso concordar 
com seu gesto, e, sempre que se fizer necessário, a minha voz irá se levantar 
em favor dessa instituição, que tem na trilogia "liberdade, igualdade e 
fraternidade" a sua razão de existir. 

Outro assunto que nos traz a esta tribuna nesta tarde, Sr. Presidente, é 
que, na semana próxima passada, como membro da CIPE-São Francisco e 
representando o Presidente Antônio Júlio no nosso encontro na cidade de 
Aracaju, tomamos conhecimento de que, no dia 7 do corrente mês, foi 
aprovada, nas comissões, a Emenda à Constituição no 27/2001, do Senador 
Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Quanto a essa emenda 
aprovada nas comissões, posteriormente iremos nos pronunciar por meio de 
ofício, pedindo aos Senadores da República pelo Estado de Minas Gerais 
que envidem esforços para que essa emenda seja aprovada em Plenário. 
Não será a redenção do rio São Francisco, de forma alguma, mas será um 
alento para esse rio, que, desde a época do seu descobrimento, presta 
grandes serviços a todos e recebe em troca o que vemos: a sua agonia. 

Essa proposta de emenda à Constituição acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o fundo para a 
revitalização hidroambiental e o desenvolvimento sustentável da bacia do rio 
São Francisco. No fundamento da sua justificação, o Senador diz: "É 
consensual a percepção de que muitos dos graves problemas 
socioeconômicos do Nordeste resultam da questão estrutural representada 
pela falta de água. Ao mesmo tempo em que abriga cerca de 30% da 
população brasileira, a região possui apenas 3% da água doce do Brasil, dos 
quais 70% provêm do rio São Francisco. Já se encontra em estágio 
avançado o estudo referente ao projeto de transposição do rio São Francisco, 
pelo qual se pretende desviar uma parcela de suas águas para beneficiar o 
semi-árido do Nordeste Setentrional". 

Isso faz parte da justificação do Senador à sua proposta de emenda à 
Constituição, porque já demos o assunto da transposição como encerrado, 
muito embora um Deputado Federal pelo Ceará já esteja com a proposta na 
Câmara Federal, para que seja feito, aproveitando as eleições do ano que 
vem, um plebiscito para consultar a população brasileira sobre o assunto. 
Tomara que essa idéia não vingue, porque, para nossa alegria, queremos dar 
o assunto da transposição como morto. 

Ao longo do trajeto de cerca de 2.700km, há muitos trechos do Velho Chico 
que necessitam de profunda recuperação ambiental, em especial no tocante 
à reconstituição da cobertura vegetal nas áreas de nascentes e à correção 
dos problemas de assoreamento. Lamentavelmente, a dívida da União para 
com a população residente ao longo da bacia do São Francisco só vem 
aumentando desde a promulgação da Carta Magna de 1946, cujo Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias assim dispôs: "Art. 29 - O 
Governo Federal fica obrigado, dentro do prazo de 20 anos, a contar da data 
da promulgação desta Constituição, a traçar e executar um plano de 
aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco e 
seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a 1% de 
suas rendas tributárias". O descumprimento desse dispositivo da Carta 
democrática de 1946, longe de abater nosso ânimo, reforça o contrário, o 
nosso firme propósito de lutar contra a degradação das condições de vida de 
grande parcela de nordestinos, cujo destino está umbilicalmente ligado ao rio 
São Francisco. 

Para tanto, é necessário assegurar uma oferta continuada de recursos 
financeiros a serem investidos não só no aumento e na melhoria da 
qualidade da oferta hidrica na bacia do rio São Francisco, como também no 
desenvolvimento econômico e social da região por ele banhada. 

Tem esse sentido a proposta de emenda à Constituição, que cria o fundo 
para revitalização hidro-ambiental e o desenvolvimento sustentável da bacia 
do rio São Francisco, com recursos advindos de 0,5% da receita de impostos 
da União, o que corresponde a cerca de R$21 0.000.000,00 anuais, a preço 
de 2000, durante 20 anos. Os recursos deverão ser utilizados no 
financiamento de programas governamentais voltados para a revitalização do 
São Francisco e de seus afluentes, em projetos de maximizaçâo do uso 
racional da água, reflorestamento, recuperação das matas ciliares, 
saneamento básico, educação ambiental, irrigação, pesca, piscicultura, 
navegação, geração de energia elétrica, turismo e outras atividades capazes 
de gerar o desenvolvimento sustentável daquela região. 

Pela importância da proposição para o desenvolvimento econômico e social 
do Nordeste, peço apoio aos nobres pares." 

Essa é a justificativa que o Senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, deu 
à Proposta de Emenda à Constituição no 27, que, com a alegria de todos os 
barranqueiros e de nós, amantes do rio São Francisco, foi aprovada na 
comissão. Fazemos um apelo aos Senadores, para que trabalhem no sentido 
de que essa emenda seja aprovada em Plenário. 

Sabemos que o Governo Federal diz-se contra a vinculação de recursos, 
mas "pau que dá em Francisco dá em Chico". Se ele é contra a vinculação de 
recursos, trabalha com dois pesos e duas medidas, porque os recursos da 
CPMF nada mais são do que uma vinculação de recursos. Esperamos que 
nossos Senadores votem favoravelmente, porque, se não for a redenção do 
rio São Francisco, pelo menos será um alívio. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente(Deputado Ivo José) - Com a palavra, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
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Deputadas, telespectadores, venho fazer uma análise preliminar dos 
dados do orçamento para 2002, especificamente no setor de investimentos, 
em obras nas diferentes regiões do Estado. Queria chamar a atenção para 
essa questão, que não é e não pode ser apenas nossa, do PT. Trata-se de 
uma questão de todos nós, Deputados da Assembléia Legislativa. 

Quando esta Casa vivia o ponto mais crucial da crise que ocorreu 
recentemente, um jornalista, Luiz Carlos Bernardes, a quem respeito muito, 
tratou da questão com muita seriedade. Em artigo publicado na imprensa, 
manifestou a importância de a Assembléia Legislativa tratar a questão 
superando os desafios, os problemas então existentes, na lógica de otimizar 
os resultados em benefício da sociedade. 

Tratou-se da questão da relação custo-benefício. A questão não . era, 
apenas, reduzir custos da Assembléia, mas tomar uma postura buscando a 
promoção dos benefícios do povo mineiro. Estou dizendo no sentido de 
concordar plenamente com ele. Se a Assembléia, por mais que tenha 
reduzido os seus custos e o de cada um dos parlamentares, não assumir, de 
maneira definitiva, as suas responsabilidades constitucionais, poderá estar 
custando muito caro ao povo de Minas, principalmente no sentido da 
constituição do estado democrático de justiça e de direito. 

Quero mostrar aos Deputados e às Deputadas proposição absolutamente 
ilusória, mistificação do orçamento, e temos a responsabilidade de acabar 
com isso, sob pena de perdermos o sentido de atuar na mais importante 
função do parlamento, a do controle do Estado, a da votação da lei 
orçamentária do Estado. 

Não quero discutir como vamos aplicar R$1.000.000,00 permitido pelo 
então relator do orçamento. O que interessa é como vamos nos comportar 
diante do orçamento como um todo e, de maneira muito especial, diante da 
proposição que nos está sendo apresentada dos recursos para 
investimentos. 

As análises que fizemos em relação à aplicação dos recursos em 
investimentos, nos anos de 1999 e 2000, mostram que, apesar da proposição 
orçamentária ou de as proposições serem superdimensionadas, os 
investimentos foram em média de R$400.000.000,00. O que o Governo está 
propondo para o próximo ano são recursos de investimentos da ordem de 
R$3.000.000.000,00. Podemos dizer desde já que essa proposta é 
absolutamente ilusória e falsa. Em sendo falsa, permite ao Governo fazer 
qualquer coisa. Não precisaria o Governo solicitar 10% de suplementação se 
o que está propondo é cinco vezes acima. Talvez acima da capacidade de 
realizar. Como vamos tratar dessa questão? O parlamento, a Assembléia 
Legislativa do Estado, vai tratar dessa questão. Vamos admitir, apresentar e 
votar para o povo um orçamento ilusório, uma mistificação, farsa que vai 
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seNir apenas para o jogo eleitoral? Vamos permitir aqui a manipulação na 
lógica das relações do Estado com os municípios nos diferentes níveis? Se 
essa for a ação da Assembléia Legislativa ao final deste ano, vamos perder a 
oportunidade de resgatar ou de conduzir a Assembléia Legislativa a um 
patamar de dignidade e de respeitabilidade perante o povo de Minas. 

Queria apresentar aos meus colegas Deputados dados preliminares para 
que depois do dia 20 possamos estar responsavelmente atuando para 
votarmos para o povo uma peça minimamente compatível com a realidade 
deste Estado. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Vejamos os resultados. Além desses valores, outro dado extremamente 

preocupante é a iniqüidade que o Governo pratica em relação às diferentes 
regiões. Vejam no mapa o que temos de investimentos. Esses são os valores 
percentuais de investimentos nas diferentes regiões de Minas Gerais. Alguns 
valores significativos em três ou quatro regiões. A região Central, a região 
Sul, a do rio Doce, a Zona da Mata e a região Norte. Temos que atentar para 
a região Centro-Oeste, de onde é o Presidente desta Assembléia; a região do 
Triângulo e do Alto Paranaíba, de onde são vários Deputados desta Casa, 
inclusive o Presidente da Assembléia no período anterior. Se analisarmos os 
investimentos na região do Jequitinhonha e do Mucuri, os dados revelam em 
sucessivos Governos, durante todos os anos, que os vales do Jequitinhonha 
e do Mucuri constituem não vales da miséria, da pobreza, mas vales do 
esquecimento e do abandono. Se assim são esses vales é porque têm sido 
sistematicamente esquecidos. É isso que podemos ver nesse quadro. No 
próximo, estão os dados com valores em reais de investimentos e valores 
percentuais. Uma simplificação daquele gráfico. Podem verificar os 
investimentos no Triângulo, no Alto Paranaíba, no Jequitinhonha, no Mucuri, 
na região Centro-Oeste e no rio Doce. Investimentos significativos na região 
Central, embora seja a de maior produção de ICMS do Estado. Depois vêm o 
Triângulo e o Alto Paranaíba. Uma região que está recebendo importantes 
investimentos é o Norte de Minas Gerais. Talvez o Norte e o Sul sejam as 
reg1oes que recebem, proporcionalmente, os maiores índices de 
investimento, mais do que a contribuição do ICMS. 

No próximo dado podem se perceber os valores. Na coluna à direita estão 
colocados os investimentos livres. Não detalhamos de maneira aprofundada 
esses investimentos, mas parece, à primeira vista, que esta forma de nos 
apresentar o orçamento constitui, na realidade, grande manobra contida 
nesse documento. Investimentos livres para que lugar? Qual ou quais regiões 
do Estado serão contempladas com isso? Deixaria aqui uma dúvida se 
nesses investimentos livres não estariam os recursos a serem utilizados nas 
manobras eleitoreiras. Esse valor que está posto ai é um acinte, uma afronta 
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ao povo mineiro, é usar o Estado e seus recursos para fazer o jogo das 
disputas eleitorais. Isso é absolutamente inaceitável. E essa pergunta não se 
cala enquanto o Governo não detalhar e enquanto não conseguirmos 
destrinchar esses valores. Mas está nos parecendo um jogo de trocas, do 
toma-lá-dá-cá. Vejam como estão superestimados os valores. Se o Governo 
do Estado de Minas Gerais investiu, nos anos anteriores, em torno de 
R$400.000.000,00, e, nessa proposta, os valores são da ordem de 
R$3.000.000.000,00, sete vezes mais do que ele está aplicando 
efetivamente, podemos concluir que todos esses valores, independentemente 
de votarmos suplementação ou não, mesmo que votássemos zero de 
suplementação, o Governo teria, em suas mãos, uma capacidade de 
manobra em face da mistificação, dos dados irreais apresentados sobre a 
totalidade dos recursos. E essa situação se agrava ainda mais com o art. 8° 
da lei orçamentária, que permite ao Governo mudar de lugar as rubricas, os 
valores. Permite a transferência das rubricas de um local para outro. Vamos 
votar o orçamento dessa forma? Vamos nos contentar em apresentar às 
nossas bases ou às regiões propostas de compra de uma ambulância, de 
reforma de um hospital, construção de uma escola, atenção a determinados 
setores, no limite de R$1.000.000,00, sem olhar para o conjunto do 
orçamento do Estado de Minas? Pergunto ao povo do Triângulo Mineiro, do 
Alto Paranaíba, do Jequitinhonha e do Mucuri, do Centro-Oeste, do Noroeste 
de Minas: nós, mineiros, vamos nos contentar com essa forma de tratamento 
que o Governo nos oferece e submete à votação desta Assembléia? A 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que representa o 
conjunto do povo de Minas Gerais, votará o orçamento do modo como nos 
está sendo apresentado? O papel fundamental desta Assembléia será 
cumprido na sustentação dessa lógica, dessa mistificação, dessas manobras 
aí postas? 

No próximo gráfico, analisem como as diferentes regiões contribuem para 
com o Estado, do ponto de vista da arrecadação de ICMS. A região Central, 
com 41%, recebendo praticamente a metade, na proposta orçamentária, dos 
recursos de investimentos. O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba 
contribuem com 17% dos recursos de arrecadação de ICMS. Essa região 
pujante, rica em desenvolvimento, mas ainda com necessidades, produz 17% 
de ICMS, porém recebe menos de 4% de recursos de investimento. Nós, do 
Triângulo Mineiro, aceitaremos essa situação, Deputado Hely Tarqüínio, 
Paulo Piau, Anderson Adauto, Geraldo Rezende, Antônio Andrade? É esse o 
orçamento, permitindo-nos uma emenda da ordem de R$1.000.000,00, que 
vamos votar? 

No próximo "slide", observamos a mais injusta relação entre a arrecadação 
- nas colunas amarelas - e os investimentos. Observem o Triângulo e o Alto 
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Paranaíba. Sistematicamente, estamos sendo sangrados, expropriados, e 
não vejo reação desta Assembléia e dos Deputados. 

Estou propondo que nós, Deputados do Triângulo, façamos guerra contra 
os outros, mas que todos nós, Deputados deste Estado, atuemos sobre o 
orçamento no sentido de haver eqüidade. Iniqüidade é um dos maiores 
pecados expostos, inclusive no Evangelho. E essa forma de distribuição de 
investimentos é verdadeira iniqüidade em relação a Minas como um todo. 
Iníquo, porque, no Triângulo, produzimos muito e recebemos pouco. 
Poderiam dizer que vai para quem mais precisa, para os vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. Vejam a penúltima coluna: nada. Menos do que 
Jequitinhonha e Mucuri recebem de investimento menos do que produzem. 

Estão aí os dados, as informações para que os 77 Deputados desta 
Assembléia Legislativa, na defesa dos interesses do Estado, na distribuição 
correta dos recursos, na construção de um orçamento razoável, possam 
responder perante as exigências de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo Jose)• - A Presidência cumprimenta o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão pelo estudo belíssimo que fez, o qual, com 
certeza, será de grande valia para nós, Deputados, no momento de 
analisarmos, nas comissões e no Plenário, o orçamento para 2002. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 

da TV Assembléia, cidadãos e cidadãs presentes nas galerias, ocupo a 
tribuna da Assembléia Legislativa, na tarde de hoje, para expor um fato grave 
ocorrido em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, prestar minha homenagem a 
um homem público sério, honrado e trabalhador, que representa uma classe 
de servidores do povo essenciais ao bom funcionamento da democracia em 
nosso Estado. 

Refiro-me ao Dr. Bertoldo Mateus de Oliveira Filho, Procurador de Justiça 
de Minas Gerais. Na madrugada do dia 9/8, entre o hora e 1 h30min, o Dr. 
Bertoldo, um dos procuradores mais queridos e admirados por seus pares do 
Ministério Público, candidato mais votado na eleição de 1999 para a escolha 
do Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, tendo recebido 
quase 50% dos votos entre os vários candidatos, precisou dos serviços da 
PMMG e a acionou através do 190. 

Ao se identificar ao Sarg. Cassius Elias da Silva, que comandava a viatura, 
Dr. Bertoldo, que estava acompanhado do também Promotor Olavo Antônio 
Moraes Freire, foi agredido verbal e fisicamente, sendo algemado em 
seguida. Horas depois, foi desfeito o "mal-entendido", e registrada a 
ocorrência policial. 

Esse fato foi explorado politicamente por adversários do Dr. Bertoldo, no 
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Ministério Público, que conseguiram veicular na mídia versão distorcida e 
inverídica de como os fatos aconteceram, com o objetivo de atingir a honra 
de profissional exemplar. 

O caso foi julgado recentemente pela 7a Vara Criminal. No entendimento de 
seu titular, o Juiz Fernando Alvarenga Starling, trata-se de fato gravíssimo 
merecedor de toda a reprovação. Segundo o Juiz, houve atentado à 
liberdade de locomoção, atentado à incolumidade física e lesão à honra do 
Dr. Bertoldo. O policial militar foi condenado a multa, detenção de dois meses 
e à proibição do exercício das funções de natureza policial-militar em Belo 
Horizonte, por dois anos. 

Em sua sentença, o Juiz Fernando Alvarenga adverte: "A sociedade já não 
está mais conseguindo distinguir finalidades e meios de ações policiais 
legítimas. O Estado está se desmantelando. As autoridades constituídas não 
estão sendo reconhecidas. Há perigo iminente de total falência do Estado". 

Quero fazer coro com o Juiz, pois foi um fato gravíssimo, praticado contra 
um cidadão digno de respeito e prestador de um serviço fundamental para a 
cidadania. 

Hoje, pela manhã, pedi aparte no discurso do Deputado Miguel Martini, que 
tratava justamente da proposta do Governador do Estado de entregar à 
Polícia Militar o transporte de preso provisório e condenado definitivamente, 
para colocar-me contrário a tal proposta, por entender que essa não é a 
função do policial militar, que deve estar nas ruas, cuidando ostensivamente 
da segurança da população. Da mesma forma, ocupo a tribuna, nesta tarde, 
para concordar com a decisão do MM. Juiz. 

Gostaria ainda de ler um parágrafo da sentença de um Juiz da 7a Vara 
Criminal: "Acrescento que é realmente preocupante eventual transformação 
da nossa gloriosa Polícia Militar em uma espécie de poder paralelo, cuja 
conseqüência só pode ser mesmo a ocorrência de graves abusos e 
excessos. A autoridade policial, seja civil ou militar, deve assegurar 
tranqüilidade e segurança, e não, passar a sensação de medo aos cidadãos". 

Gostaria de lamentar esse fato, ocorrido com autoridade tão importante 
como um Procurador de Justiça. Examinando os autos e a sentença, é 
interessante constatarmos a confissão do Sargento, que dizia desconhecer o 
cargo do Dr. Bertoldo, Procurador de Justiça. Lamentamos a situação 
vexamosa em que foi colocada autoridade tão importante do Estado, a quem 
dedicamos grande respeito, e deixamos aqui o nosso apoio a esse 
excepcional servidor público do Estado. 

"A autoridade policial, seja civil ou militar, deve pautar suas ações pelo 
respeito e reconhecimento da população, jamais pela truculência e o medo, 
conforme agem os criminosos." Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
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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, inicialmente falaria 
sobre a segurança pública, assunto que realmente nos preocupa, mas não 
poderia deixar de fazer réplica às palavras do Deputado João Leite, que 
dizem respeito ao caso que envolveu o Procurador Bertoldo. 

Há outros parágrafos na sentença do Juiz que não foram lidos pelo nobre 
companheiro, a quem estimo e admiro muito, por se tratar de homem sério e 
de Deputado honrado e atuante. Não poderia deixar de me manifestar, não 
por se tratar de policial militar, mas por conhecer a sentença proferida pelo 
Juiz Fernando Alvarenga Starling. Há outros fatos mais remotos envolvendo 
a pessoa desse Juiz, mas prefiro não decliná-los hoje. Ern momento propício, 
falarei sobre isso. 

Deixaram de noticiar aqui que o Procurador Bertoldo, após ter perdido essa 
eleição e ter sido preterido em lista tríplice, conforme foi dito, sendo que foi 
verdadeiramente o mais votado, foi para um barzinho próximo à Savassi, se 
não me engano, e tomou várias cervejas e bebidas alcóolicas. Quando 
estava próximo de ficar embriagado, acompanhado de outro Procurador, 
solicitou um táxi e dirigiu-se para uma boate, onde discutiu com o taxista, 
surgindo a ocorrência policial. A ocorrência chamada pelo Procurador foi 
posterior. Os fatos estão registrados na Central de Operações. Não conheço 
o Procurador Bertoldo e nunca tive contato com ele, mas fiquei indignado 
com a sentença proferida. Mais uma vez, a corda arrebentou do lado mais 
fraco. Naquele momento, havia uma briga de grupos, envolvendo o Ministério 
Público: de um lado, o grupo do Dr. Márcio Decai, do outro, o do 
Epaminondas. Como disse um dos Desembargadores que também 
analisaram essa matéria - não me lembro do nome, porque não estou com a 
sentença e com as decisões julgadas pelo Tribunal, as quais me foram 
relatadas pela Dra. Silvana Lobo, advogada do Sargento que comandava a 
viatura naquele dia -, entre o rochedo e o mar, acabou sobrando para o 
Sargento, porque a corda arrebentou do lado mais fraco. Mas, nesta tribuna, 
não foi dito que, no momento em que chegou a viatura, que foi solicitada pelo 
taxista, o Procurador não queria pagar a conta; que já estava embriagado; 
que desceu do táxi, chutou a porta do veículo, cometendo o crime de dano de 
forma dolosa, e que estava urinando em via pública, o que é contravenção 
penal. Após ser abordado pelo Sargento da viatura, ainda com a mão úmida 
de urina, passou a mão no rosto do Sargento. Isso não é comportamento de 
um Procurador, principalmente daquele que se propõe a chefiar o Ministério 
Público Estadual. Repito que não conheço o Sr. Bertoldo, mas os fatos assim 
foram narrados. Alguns Desembargadores que apreciaram a matéria 
disseram que, de acordo com os fatos constantes da denúncia do Ministério 

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



500 
Público, deveria ser denunciado o Procurador, e não, o Sargento, que 
apenas deu voz de prisão ao Procurador e tentou fazer a condução. No 
momento da prisão, depois de ter cometido o desacato, de ter passado a 
mão úmida de urina, pois estava urinando no meio da rua, já que se 
encontrava embriagado, e depois de ter recebido voz de prisão, falou que era 
Procurador de Justiça. Até então, era um cidadão qualquer e, como tal, 
deveria ser repreendido e preso como qualquer indivíduo, mas, infelizmente, 
a nossa sociedade está muito acostumada com a questão do título. Enquanto 
estamos na condição de cidadão, a lei serve para todos. 

O indivíduo tem igualdade de direitos, mas, quando nos referimos a 
pessoas com o título de Deputado, de Procurador, de Delegado, de Coronel, 
de Juiz, de Desembargador, saímos das mesmas regras para colocá-los 
numa instância superior. Só que não podemos nos esquecer de que o 
Deputado, o Desembargador, o Secretário de Estado, o Juiz, o Prefeito 
devem dar o exemplo. O fato de o Procurador, como diz o Juiz, ter tomado 
"algumas" não vem ao caso. Na sentença, o Juiz diz isso. Será que não vem 
ao caso o fato de ele estar urinando no meio da rua? Para quem não sabe, 
isso é contravenção penal. E o Procurador estava ali fazendo isso. Negar 
saldar despesa, como negou pagar a corrida, também é delito tipificado no 
nosso Código Penal. Além disso, houve desacato. 

O Sargento cumpriu fielmente o seu papel, como comandante da viatura, 
porque foi solicitado por um taxista. O Procurador mentiu, porque havia 
solicitado a viatura posteriormente, mas disse à Polícia Militar que ele é que 
havia solicitado, antes. A sindicância realizada internamente demonstrou que 
foi enviado para o local um Tenente, porque, quando há qualquer tipo de 
autoridade envolvida numa ocorrência, a Polícia Militar envia para o local um 
Oficial. E o Oficial, em seu relatório, à parte, disse com todas as letras que 
encontrou o Procurador com aparência de embriagado, já que não podia 
constatar, porque deveria ter sido feito o exame e o Procurador não quis 
fazer. É óbvio que não queria fazer o exame, pois, além de ter bebido vários 
tipos de bebida em um barzinho de um amigo, estava se deslocando para 
outra boate, quando se negou a saldar a despesa do táxi. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa questão do indivíduo e da 
pessoa precisa ser mais bem avaliada. O Sargento foi condenado pela justiça 
a pagar multa, a não exercer a profissão durante dois anos, mas a sua 
advogada, a Ora. Silvana Lobo, tenho a certeza de que estará fazendo o seu 
papel e restabelecendo a justiça. 

Gostaria que o Sr. Nedens Ulisses, hoje, Procurador-Geral de Justiça, não 
deixasse fatos como esse acontecerem. Que oferecesse denúncia contra o 
Procurador, mas o Sargento não fosse condenado, certamente a justiça 
deveria, automaticamente, oferecer denúncia contra o Procurador. Mas quem 
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será penalizado nessa história? De um lado, temos o Sargento, de outro 
lado, o Procurador. É óbvio que será o Sargento. Só que, num dos 
parágrafos dessa sentença, o Juiz Fernando Alvarenga Starling chegou ao 
absurdo de colocar um Procurador, um Juiz, uma outra autoridade como se 
estivessem acima de todos os seres humanos, ou seja, aos simples mortais, 
os rigores da lei; aos amigos do rei, a benesse da lei. Isso é o que vi na 
sentença descabida desse Juiz. 

Sr. Presidente, fico muito preocupado. Dias atrás, ocupei esta tribuna para 
dizer que o Prefeito de São Geraldo havia desferido um tapa no rosto do 
Cabo Marco Aurélio, na cidade de São Geraldo. Isso ocorreu depois dessa 
prisão, e o Procurador estava tranqüilamente enquadrado no crime de 
desacato à autoridade. O fato de eu ser Deputado não me exime de cometer 
crime de desacato à autoridade. Se eu desacatar com palavras ou gestos um 
agente da autoridade, seja o mais humilde Soldado, um Carcereiro da Polícia 
Civil ou qualquer outro funcionário público, estarei cometendo crime. Posso 
ter um fórum privilegiado, até esse momento, mas cometi o crime. E, assim, o 
Procurador cometeu um crime. Pergunto aos senhores e senhoras, 
principalmente aos telespectadores, como reagiriam se estivessem na 
condição do Sargento, à 1 h30min da manhã, cumprindo a sua missão, e 
tivessem sido acionados, através do 190, pelo taxista, dizendo que havia um 
cidadão embriagado que não queria pagar a conta da corrida. 

Além disso, ele estava urinando na rua, numa afronta à população e à 
pessoa do Sargento que ali se encontrava. Ao ser abordado, ainda teve a 
coragem de passar a mão cheia de urina no rosto do Sargento. Gostaria de 
saber se realmente o Sr. Bertoldo merecia aqueles votos que teve quando se 
candidatou ao cargo de Procurador-Geral do Estado. Depois desse fato, 
verifiquei que realmente temos de repensar o assunto. Estamos aqui com 
denúncias seriíssimas e que virão à tona, a respeito do tráfico de influência 
no nosso Estado. O País e o Estado de Minas Gerais, que não é exceção, 
vivem um momento terrível. A administração pública brasileira vive um 
momento terrível, o chamado tráfico de influência. Foi isso o que aconteceu. 
O grupo de Promotores ligados ao Sr. Bertoldo fez de tudo para condenar o 
Sargento, eximindo o Procurador de qualquer delito. É muito fácil. Eu também 
gostaria de ser Procurador desse jeito, mas será que eu não teria de dar o 
exemplo, será que eu poderia embriagar-me publicamente? É outra 
contravenção penal embriagar-se publicamente. Basta verificarem o Código 
Penal para comprovarem isso. Será que ele não deveria ser condenado 
quando praticou o crime contra o táxi, o crime de não pagar despesas e o 
desacato? Gostaria que o Tribunal de Justiça do Estado, na pessoa dos 
Desembargadores que vão apreciar a sentença num grau de recurso, tivesse 
a coragem, na hora da sentença em segunda instância, de reformá-la, pois 
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ela não condiz com a verdade. Essa sentença foi dada pelo Juiz Fernando 
Alvarenga Starling. Seria preciso não só reformar a sentença, mas também 
fazer voltar o processo ao Ministério Público, solicitando-lhe que se 
manifestasse quanto aos crimes praticados pelo Procurador. Disse ao 
Sargento, quando esteve em meu gabinete com sua advogada: "Não tenho 
receio nenhum de ocupar a tribuna da Assembléia". O Sargento, com medo 
de sofrer uma segunda condenação na justiça, pediu-me: "Deputado, gostaria 
de tentar um recurso na justiça, porque esse pessoal tem muita influência, 
muito poder de fogo, e posso ter uma condenação maior". Portanto, não 
gostaria de viver numa sociedade como a que temos vivido. Ao indivíduo, os 
rigores da lei; à pessoa, ao doutor, a quem detém título, o espaço reservado. 
Foi isso o que aconteceu na sentença do Juiz, ou seja, tivemos um espaço 
reservado. Gostaríamos, Sr. Presidente, de deixar claro isso. Não quero 
entrar em outras searas. Gosto muito do Deputado João Leite, respeito-o por 
ser um Deputado atuante, sério e competente, mas, infelizmente, se ele der 
todas as sentenças, vai ver até as comparações absurdas feitas por esse 
Juiz. Gostaria que o Sargento pudesse narrar-lhe - farei o contato - a história 
que aconteceu. A ele não foi dada essa chance. Na briga de um grupo de 
Promotores, sobrou para o Sargento, mas não era ele o culpado daquela 
história. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do 
Regimento Interno, uma vez que fui citado pelo Deputado Sargento 
Rodrigues. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, solicitei a palavra pelo art. 164, já 

que fui citado pelo Deputado Sargento Rodrigues. Em momento algum, citei-
o em minha fala. Eu falava de um Sargento que consta em uma decisão 
judicial. Não li toda a peça, não teria tempo para isso, mas vejo, na decisão, 
na sentença do meritíssimo Juiz, a desqualificação das testemunhas. 

Parece-me que o Deputado Sargento Rodrigues esteve presente no 
acontecimento. Consigo ler o que ocorreu por meio da sentença proferida 
pelo Juiz, a qual trata de abuso de autoridade, diante da maneira como o 
Procurador foi lançado ao chão, algemado, tendo seus óculos quebrados. 
Não vi na sentença nenhum tipo de violência cometida pelo Procurador 
contra o Sargento. Perco um pouco na argumentação com o Deputado 
Sargento Rodrigues porque, conforme sua fala, tenho a impressão de que 
esteve presente. Lamento os ataques que fez ao Procurador e ao Juiz. 

Hoje o Estado de Minas detém o recorde de denúncias contra abusos de 
autoridade. Não estou usando esta tribuna porque o fato ocorreu com o 
Procurador Bertoldo. Na época em que fui Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e da CPI Carcerária, defendi, muitas vezes, pessoas que 
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não tinham títulos e que foram vítimas de violência policial. Argumentar 
que estou usando esta tribuna porque se trata de um Procurador é 
desconhecer todo o trabalho que realizei nesta Casa contra a truculência. 
Lamento que tenha sido contra um Procurador, num momento em que havia 
perdido, apesar de ter sido o mais votado. O Governador escolheu o terceiro 
mais votado. Usamos a tribuna, respeitando a decisão do Juiz e a Polícia 
Militar. Mas não foi isso que ouvimos do Deputado Sargento Rodrigues. 

Sr. Presidente, estou requerendo que V. Exa. retire vários termos usados 
pelo Deputado Sargento Rodrigues, que considero ofensivos à honra do Juiz 
e à honra do Dr. Bertoldo. Solicito que V. Exa. retire esses termos usados 
pelo Deputado. 

Durante o nosso pronunciamento, queríamos trazer algo, ou seja, uma 
sentença judicial. Insistimos que o Dr. Bertoldo mereceu por parte da 
esmagadora maioria dos seus pares do Ministério Público o reconhecimento 
do trabalho que vem prestando, como servidor público, à população de Minas 
Gerais. Se fosse um cidadão comum, independentemente de ser um 
Procurador, também usaria esta tribuna e a Comissão de Direitos Humanos 
desta Assembléia em defesa da vida. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)' - A Presidência solicita que o 

Deputado João Leite formalize seu requerimento e informa que pediu à 
assessoria para analisar as notas taquigráficas, porque não observou a 
existência de palavras ofensivas e caluniosas, como V. Exa. disse. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., com base no preceituado 
no art. 83, inciso VIl, do Regimento Interno, não seja permitida a publicação 
de termos proferidos pelo Deputado Sargento Rodrigues na reunião do dia 
13/11/2001, que configuram violação a preceitos constitucionais, ofensivos à 
honra do Procurador de Justiça, Dr. Bertoldo Mateus de Oliveira Filho e do 
MM. Juiz de Direito da 7• Vara Criminal da Capital, Dr. Fernando Alvarenga 
Starling. 

As autoridades acima relacionadas foram citadas pelo parlamentar em seu 
discurso com afirmações como " ... o Procurador saiu e tomou todas ... " e ainda 
" ... urinou na mão e passou no rosto do Sargento ... ". Ofendeu-se, ainda, o 
Juiz de Direito ao afirmar que" ... este juiz tem umas coisas que eu vou revelar 
nos próximos dias ... ". 

Ora, as afirmações feitas pelo parlamentar, utilizadas em seu discurso, são 
atentatórias ao decoro parlamentar e configuram violação a direitos 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Deputado Sargento 
Rodrigues. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues· - Primeiro, quero cumprimentar V. Exa. e 

dizer que não ofendi o Deputado João Leite. Então, V. Exa. agiu 
corretamente. Pelo contrário, faço questão de dizer que, pelo que conheço do 
Deputado desde o primeiro momento em que aqui cheguei, ele é um homem 
honrado, honesto e Deputado atuante. São esses os adjetivos que usei para 
a pessoa dele. Assim, reafirmo as minhas palavras. 

E reafirmo também as palavras que usei a respeito do Procurador. Gostaria 
ainda de esclarecer alguns pontos àqueles que nos vêem pela TV 
Assembléia: primeiro, que a sentença não transitou em julgado, está em grau 
de recurso; segundo, que Juiz também dá sentença errada, Juiz também 
erra; terceiro, Sr. Presidente, não quis dizer que o Deputado João Leite 
estaria defendendo simplesmente por ele ser Procurador. 

Quero enfatizar que, infelizmente, o Sargento esbarrou, numa ocorrência 
rotineira, com um Procurador de Justiça que havia tomado seus goles depois 
de ter sabido que foi preterido numa escolha em que foi o mais votado. 
Exatamente por ter sido preterido nessa lista tríplice é que foi para o bar 
beber. Infelizmente, Sr. Presidente, depois de ter saído desse primeiro bar, 
seu comportamento enquanto Procurador de Justiça não foi dos mais 
exemplares, pelo contrário. Assim, gostaria de deixar claro que, nesses fatos, 
nessa ocorrência, nessa sentença, não existe sequer um laudo que 
comprova que o Procurador foi lesionado pelo Sargento. 

O Sargento foi de imensa tranqüilidade. Depois que me narrou a história, li 
os autos da sentença e vi que ficou claro, ficou patente um corporativismo na 
sentença proferida pelo Juiz, Sr. Fernando Starling. Afirmo e reafirmo isso: 
houve, sim, corporativismo. É muito mais simples: a corda só arrebenta para 
o lado mais fraco. Pune-se o Sargento, porque, se não o condenarem, terão 
que oferecer denúncia contra o Procurador. 

Agora, o que gostaria de deixar claro aos telespectadores que assistem à 
TV Assembléia e ao pessoal que se encontra no Plenário e nas galerias é 
que havia uma briga, uma disputa interna entre os grupos do Epaminondas 
Fulgêncio, do Márcio Decai e do Sr. Bertoldo. O que aconteceu é que, por 
causa dessa disputa, um grupo de Promotores ofereceu denúncia e fez 
pressão. Por outro lado, o Sargento não tinha nada a ver com aquela história. 
Pegaram a ocorrência policial, deram publicidade e a exploraram na mídia 
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para que o grupo do Sr. Bertoldo enfraquecesse. 

Portanto, pergunto: o que o Sargento tinha a ver com esses grupos, com 
essa disputa interna? Nada, mas a corda arrebentou para o lado mais fraco. 

Sr. Presidente, feito o requerimento pelo nobre companheiro, Deputado 
João Leite, a respeito do meu pronunciamento, gostaria de dizer que reafirmo 
tudo o que falei anteriormente da tribuna. Mas gostaria de tomar 
conhecimento da decisão de V. Exa., se será acatada a retirada ou não, para 
saber se realmente o Regimento Interno desta Casa estará sendo cumprido. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - 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 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, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação dos Requerimentos n°S 2.742 e 2.743/2001, dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, e dos Requerimentos 
n°S 2.775, 2.776 e 2.777/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, ao 
Requerimento no 2.741/2001, dos Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Ermano Batista, por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 13 de novembro de 2001. 
Ivo José, 2°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, Apurar Possíveis 
Irregularidades nas Minas Exploradas pela Mineração Morro Velho Ltda., com 
Sede no Município de Nova Lima, no que se Refere às Condições de 
Trabalho nas Minas, Acordos Individuais e Coletivos de Trabalho, Valores e 
Formas de Pagamento das Indenizações aos Portadores de Silicose e Grau 
de Dano Social Causado pela Doença na Região, doravante Denominada 
CPI da Mineração Morro Velho. Pelo BPDP: efetivo- Deputado Doutor Viana; 
suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PL: efetivo - Deputado 
Eduardo Brandão; suplente - Marco Régis; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo 
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PT: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; pelo PSB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputada Elaine Matozinhos. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.797/2001, da 
Comissão de Turismo, 2.798 a 2.802/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, e 2.803/2001, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para 
os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 71 • 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.771/2001, do Deputado 
Sebastião Costa; e 1.777/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e do 
Requerimento n° 2.731/2001, da Deputada Elbe Brandão; de Politica 
Agropecuária - aprovação, na 76• Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 
1.704/2001, do Deputado Arlen Santiago; e de Educação- aprovação, na 71• 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.753/2001, do Deputado Luiz 
Menezes; e 1.765/2001, do Deputado Agostinho Silveira; e dos 
Requerimentos n°S 2.721/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
2.727/2001, do Deputado Rogério Correia; e 2.730/2001, do Deputado Álvaro 
Antônio; e, na 28• Reunião Extraordinária, dos Requerimentos nos 
2.734/2001, do Deputado Geraldo Rezende; e 2.735 e 2.746/2001, do 
Deputado Márcio Cunha (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Pastor 
George - indicação do Deputado Paulo Pettersen para membro efetivo da 
Comissão Especial da Prostituição Infantil na vaga do Deputado João Paulo 
(Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos 

termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Adelino de Carvalho, solicitando a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei no 989/2000 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz (2), 
em que solicita a inclusão em Ordem do Dia do Requerimento no 1.914/2001 
e do Projeto de Lei no 1.390/2001; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c 
o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à 
Constituição no 58/2001. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, em que 
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solicita que o Projeto de Lei no 979/2000 seja distribuído, em 2° turno, à 
Comissão de Assuntos Municipais. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhada ao 
Provedor da Santa Casa de Belo Horizonte a solicitação de imediata 
regularização do pagamento das bolsas dos médicos residentes da Santa 
Casa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Sr. José Élcio Santos Monteze, Chefe do 6° Distrito 
Federal do DNER, solicitando as informações que menciona sobre o trecho 
da BR-040 que liga Belo Horizonte a Sete Lagoas. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os 
Requerimentos nos 2.138/2001, do Deputado Miguel Martini, em que solicita 
ao Presidente da Fundação de Arte Ouro Preto informações relativas ao 
exercício de 2000 com as especificações que menciona; 2.485/2001, da 
Comissão de Transportes, solicitando ao Secretário da Fazenda o envio a 
esta Casa da relação de débitos das empresas de ônibus intermunicipais 
com a Secretaria da Fazenda, em especial o ICMS; 2.487/2001, da Comissão 
de Fiscalização Financeira, em que solicita ao Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral o envio das memórias de cálculo das receitas 
orçamentárias para o exercício 2002, em complemento às informações já 
enviadas, bem como o demonstrativo da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado; 2.496/2001, da Deputada Elaine 
Matozinhos, solicitando ao Secretário da Segurança Pública informações 
sobre descontos ilegais que vêm sendo praticados nos salários dos 
funcionários, em desrespeito ao disposto no art. 79 e parágrafos da Lei no 
869/52; 2.514/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando ao 
Secretário da Fazenda o envio a esta Casa do Termo de Entendimento 
visando ao equacionamento da dívida estadual com empreiteiras, firmado 
entre a Fazenda Pública Estadual e o Sindicato da Indústria de Construção 
Pesada, acompanhado de todas as informações necessárias para a sua 
avaliação; e 2.520/2001, da Comissão de Transporte, em que solicita 
informações ao Diretor-Geral do DER-MG sobre as razões pelas quais as 
obras do trecho da rodovia São Sebastião do Paraíso-Jacuí estão sendo 
executadas pela empresa EGESA, não participante do processo licitatório, e 
demais informações que menciona (Oficie-se.). 

O Sr. Presidente - Requerimento no 2.572/2001, do Deputado Antônio 
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Carlos Andrada, solicitando informações ao Diretor-Geral do DER-MG 
sobre o contrato de fornecimento celebrado com a PETROBRÁS, detalhando 
o montante da dívida, os produtos e o fluxo. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, o Requerimento no 2.572/2001 na forma do Substitutivo no 1. 
Oficie-se. 

Vem à Mesa, requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do 
seu § 1°, transferi-la à Deputada Elbe Brandão. A Presidência defere o 
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra, a 
Deputada Elbe Brandão. 

Questão de Ordem 
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, antes de falar sobre o motivo 

que me traz à tribuna nesta tarde, gostaria que V. Exa. se pronunciasse 
sobre requerimento deferido quando V. Exa. exercia a Presidência na 
semana passada, de inclusão, na ordem do dia, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63, para que, dentro dos cinco dias que lhe é permitido pelo 
Regimento Interno, possa estar em pauta no dia 21. Deputado Ivo José, por 
coincidência, todas as vezes que esta Deputada ocupa esta tribuna para falar 
sobre essa situação V. Exa. está na Presidência. Digo isso porque todos os 
servidores querem estar na Assembléia para acompanhar de perto a 
condução de suas vidas. Qual é a responsabilidade deste parlamento? A de 
intermediar a busca da garantia dos direitos humanos dessas pessoas. 
Precisam de prazo para se organizar, para viabilizar ônibus, para se articular 
pela APPMG, associação que se tem portado de forma extraordinária e 
correta em favor da defesa dos seus associados. Não posso chegar na terça-
feira que vem e falar que o Presidente não quis colocar na pauta sem motivo. 
O requerimento foi aprovado, a emenda foi aprovada pela comissão especial, 
e já sabemos de algumas decisões na esfera judicial proferidas pelos 
Desembargadores Cláudio Costa, H i parco lmmesi e Lucas Sávio Gomes que 
tratam da questão dos direitos dos designados, obrigando o Estado a 
aposentar as pessoas que têm seu direito garantido. 

Gostaria que V. Exa. reportasse ao Presidente Antônio Júlio, para que 
tenhamos a resposta do requerimento deferido que, pelo Regimento Interno, 
teria cinco dias úteis, cinco reuniões formais, para ser colocado na pauta, ou 
seja, até o dia 21. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa à ilustre Deputada que a questão 
de ordem que apresentou já foi encaminhada ao Presidente Antônio Júlio, 
que é quem elabora a pauta, ouvido o Colégio de Líderes. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão• - Farei a leitura de alguns trechos de carta 

publicada no "Estado de Minas", escrita pela Sra. Maria Rodrigues, de Belo 
Horizonte: "Fiquei indignada com a colocação do Prol. Paulo Carvalho, no dia 
1°/11/2001. Criticou a emenda à Constituição, da Deputada Elbe Brandão. 
Gostaria de dizer que não estou na lista por efetivação nem por concurso. 
Sou aposentada pelo Estado e da ativa na Prefeitura. No Estado, fui 
efetivada por tempo de serviço. Na Prefeitura, sou professora concursada, 
em 1982. Na profissão, mais vale a ética e a prática pedagógica do que as 
teorias que muitos têm para si, não para aplicá-las na sua própria prática 
educativa. Ética o senhor demonstrou que não tem ao execrar de forma tão 
cruel seus colegas da mesma escola". 

Na publicação do "Estado de Minas" do dia 1 O de novembro, estarreceu-me 
a fala do Governador Itamar Franco, irritado com os funcionários: "Eles 
devem se preocupar se vão continuar no emprego", disse, ontem, à noite, 
durante a solenidade de inauguração do ginásio, no Minas Tênis Clube. Os 
jornalistas insistiram, alegando que os funcionários públicos costumam ligar 
para os órgãos de imprensa em busca de informação sobre as datas de 
liberação dos pagamentos. Itamar Franco, então, ironizou, dizendo que 
deveriam ligar para a Volkswagen, que demitiu 3 mil funcionários, para, em 
seguida, informar que, por enquanto, não pensa em demitir ninguém. 

Quando a Volkswagen vai demitir ou a FIAT vai dar férias coletivas ou fazer 
demissões, o assunto vira manchete nacional, e com ele se preocupa todo o 
Brasil. É preciso que alguém se preocupe com os 127 mil servidores, com até 
25 anos de serviço prestado ao Estado, sujeitos a ir para o olho da rua sem 
direito a nada. O Governador tranqüilizou-me, pois, se não pensa em demitir, 
é porque ele próprio está buscando solução para o problema. Está-se 
fazendo um concurso, legítimo, instrumento que esta parlamentar também 
defende para o ingresso no serviço público. Mas o concurso foi convocado 
sem que se preocupassem com os 1 00 mil servidores que se encontram em 
difícil situação. O Secretário da Educação fechou a porta da Secretaria para 
seus funcionários. Este parlamento, como intermediador, tem sido procurado 
por pessoas, aprovadas no concurso, temendo que nossa defesa venha a 
culminar com a anulação do concurso. Não é esse meu entendimento nem o 
do PSDB. Mas é preciso que uma pessoa, que está entrando no serviço 
público hoje, ocupando a vaga de quem já se encontra, há 25 anos, sendo 
contratado, tendo sido aprovado em concursos passados sem lograr ser 
chamado, compreenda que não é possível iniciar a construção de sua vida 
sobre a desgraça dos outros. 

Precisamos aprender a ter humildade para compreender a verdade de 
todos. Precisamos ver que somos uma sociedade, e não uma ilha. E disse a 
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esse servidor que a contribuição de 3,5% vai passar para 14%. Para 
quem passou no concurso e está na expectativa de ser chamado, saiba que 
já vai entrar com 11% do salário menor. Que essas pessoas que estudaram e 
que passaram saibam disso. Não é verdade que somos contra o concurso e 
que queremos anulá-lo. Não é isso. Temos respeito pela verdade de todos. 
Será que essas pessoas que estão passando no concurso estão sabendo 
que existem 17 planos de carreira nas mãos do Governador e que não 
mandou nenhum para esta Casa. O servidor que vai entrar não sabe qual 
será o seu destino. Não sabe se terá direito a biênio, a qüinqüênio e, se fizer 
mestrado, poderá ter como incorporar isso como esforço de avaliação e como 
melhoria da sua qualidade enquanto profissional. Ninguém sabe nada disso. 
Foi promessa de campanha, mas até hoje não há nada. Muitas pessoas 
discutem a constitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição no 63, 
e com relação a funcionário público apóio, com muita tranqüilidade, tanto o 
Deputado Sávio Souza Cruz, que apresentou com projeto de plano de 
carreira dos servidores da Ciência e Tecnologia, que acopla a discussão do 
plano de carreira dos servidores da UNIMONTES, quanto o Deputado 
Rogério Correia, que apresentou projeto do plano de carreira do servidor 
público do Estado. Será que esses dois Deputados agiram errado, agiram de 
forma imoral, eleitoreira? Estão resgatando ou não o direito do servidor 
público? Acho que agiram buscando a justiça, buscando fazer que o Estado 
respeite o funcionário. O plano de carreira é necessário e precisa vir. Aí, 
prefiro arranhar um pouco a legislação e, quiçá, modificá-la para que o 
próprio Deputado, o Poder Legislativo, possam estar utilizando do seu 
instrumento, que é a fala, para estar na defesa da sociedade. Gostaria de 
parabenizar o Deputado Rogério Correia por isso, e vamos ver como as 
pessoas estão enxergando e discutindo a respeito. O "Estado de Minas" fez 
matéria grande e muito interessante, porque já não apresenta como "trem da 
alegria". A manchete agora foi: "Servidores da Educação, contratados em 
Minas, lutam para ser efetivados pelo novo concurso do Estado ao mesmo 
tempo que correm o risco de ver todo o tempo de serviço público ser perdido, 
caso não sejam aprovados, como já ocorreu com muitos". Como muitos não, 
como milhares. Estamos falando de um exército de pessoas, e não de 3 mil 
pessoas, como a Volkswagem está demitindo agora. Lembro a todos que os 
funcionários da Volkswagem têm fundo de garantia, têm o seu direito de 
aviso prévio, têm direito ao seguro-desemprego, têm a imprensa nacional na 
sua defesa. 

Fico muito tranqüila, porque o funcionário da Volkswagen está protegido 
pela legislação e sabe a quem recorrer e quem o representa, enquanto o 
funcionário público e o designado não têm o mesmo amparo. Vemos 
serviçais com 18 anos de contrato e 59 de idade, e pessoas como as Sras. 
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Manuela, Andréia e Sônia, com especialização e mestrado, que discutem 
a forma draconiana do concurso e questionam se as questões da prova são 
forma correta de avaliar o professor, que está formando cidadãos, e não 
apenas repassando conteúdos, o que é muito fácil, já que hoje temos acesso 
a muitos instrumentos de ensino. 

Não estou parada, não sou imoral, irresponsável nem eleitoreira. Cumpro o 
meu papel. Sou muito bem paga pelo povo de Minas Gerais para trabalhar 
como parlamentar, representando-o, e, graças a Deus, tenho agido assim, 
com muita honra. Hoje, pela manhã, estive com o Procurador da Justiça 
Federal do Trabalho, que me recebeu muito bem, o Sr. Élcio Vilela. De forma 
lúcida, ponderou-me algumas questões, que começam a abrir o caminho 
para que possa afirmar para a sociedade brasileira, com certeza, que os 
designados do Estado têm seus direitos e merecem respeito de todos nós, 
especificamente de seu patrão: o Estado. 

Colocou-me algumas questões, como, por exemplo, o Enunciado n° 123, 
de 1981, que diz que a Justiça Federal se julgou incompetente para definir 
qualquer questão trabalhista do servidor público contratado, já que não está 
na CLT e é regido por lei complementar. A Constituição de 1988 estabeleceu 
o Regime Jurídico Único, que é uma lei especial, continuando a Justiça 
Federal a considerar-se incompetente para julgar as ações. 

Perguntei ao Dr. Élcio a quem o professor designado se poderia reportar 
em busca de seus direitos, já que está fora do Regime Jurídico Único, e 
respondeu-me que esse cidadão estaria sob a guarda da justiça comum, 
sendo competente o Estado. Segundo ele, no entendimento da Constituição 
de 1988, em que foi consolidada a expressão '1unção pública", tal situação 
estaria viabilizando a contratação pelo Governo de funcionários para 
exercerem trabalho eventual. O Procurador Élcio, com palavras fortes, mas 
retratando a realidade do momento, disse que a atividade pública está 
semeando a desgraça ao utilizar a função pública de forma distorcida, para 
todos os Iins, até para efetivar. 

Nenhum de nós entende a diferença entre "função pública" e "designado". 
Não existe a figura do designado. Toda pessoa contratada pelo Estado para 
o exercício temporário de uma função está no exercício de uma função 
pública; por isso não vemos por que a função pública se pode efetivar, e o 
designado não. 

Saí de lá antevendo um caminho, mas sentindo-me desprotegida, porque 
tanto ele quanto a Procuradora do Estado, Ora. Carmem Lúcia, afirmam que 
essa matéria é política, e não jurídica. Assim estão tratando do funcionário 
público e da vida das pessoas. 

Presidente Ivo José, estou aqui com a jurisprudência de súmulas proferidas 
pelos Desembargadores Cláudio Costa, Hiparco lmmesi e Lucas Sávio 
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Gomes. Todos foram felizes e lúcidos, ao discutirem o direito de 
aposentadoria do funcionário público, o que me fez sentir orgulhosa da justiça 
mineira. 

Relatam que "a aposentadoria é um direito fundamental do brasileiro, nos 
termos do art. 7°, inciso XXIV, da Constituição da República, o qual se 
estende aos servidores públicos contratados por tempo determinado, 
principalmente quando, no caso concreto, as suas reiteradas e contínuas 
contratações pela administração pública se revelam como artifício para burlar 
o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Revelando-se o interesse 
econômico do Estado na demanda, extrai-se como iniludível a sua 
legitimidade para situar-se passivamente na demanda". 

Lerei outro trecho que trata especificamente desse assunto. "Inicialmente, 
cumpre estabelecer que a aposentadoria é um direito do brasileiro, guindado 
pela Constituição da República em vigor, em seu Capítulo 11, "Dos Direitos 
Sociais." Trata-se de um direito humano e social do servidor designado do 
Estado, há 5, 1 O, 15 e 20 anos. Esse direito é garantido pela Constituição 
Federal. " ... à condição de fundamental, logo, jamais poderia ser negado às 
recorridas em quaisquer circunstâncias, o que, a meu sentir, torna improfícuo 
o debate sobre a eficácia dessa norma constitucional, se imediata ou 
limitada, como levada a efeito pelo recorrente. Assim, por certo, haveria de se 
equacionar uma fórmula de se albergar o pleito à aposentadoria das 
recorridas, na condição de servidoras públicas no exercício das atividades 
temporárias". "Portanto, encontra-se implementado o seu direito à 
aposentadoria, com os rendimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
Também se prestam à recorrida sob exame o arrazoado supra-alinhavado 
sobre o artifício de sua contratação por tempo determinado e a estabilidade 
anômala do art. 19 do ADCT". 

Em outra linha, o Desembargador Cláudio Costa diz que: "Impõe-se então 
à inelutável conclusão, ditada pela interpelação lógica do texto, que as 
atividades do magistério, segundo a visão do constituinte, se inscrevem entre 
aquelas de natureza permanente, simplesmente porque o ensino constitui 
dever do Estado e direito público subjetivo de seus jurisdicionados, art. 205, 
da Constituição Federal de 1988". "Assim considerando, a estabilidade na 
área do magistério deve ser encarada em termos de anos consecutivos, e 
não ininterruptos, desde que sejam no mínimo 5 anos". Essa é uma 
afirmação da Justiça de Minas Gerais. "Os anos a serem considerados são 
os letivos, e não os dias do calendário civil". É importante começarmos a ter 
ciência sobre a matéria. "Se a norma constitucional não considera os 
períodos de férias escolares como impeditivo da aquisição de estabilidade, a 
jurisprudência, por sua vez, estende essa orientação aos casos em que se 
verificam pequenos hiatos entre o termo final dos contratos e as novas 
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seguintes contratações, tudo em nome dos princípios da continuidade, da 
realidade e da razoabilidade". Por isso, está garantindo os direitos e os 
benefícios assegurados nas Cartas Federal e Estadual e está provendo o 
recurso. "Insurge o apelante decisório que, em face dos reiterados termos 
aditivos ao primeiro contrato, esse transformou-se em tempo temporário de 
contrato por tempo indeterminado". Ou seja, a partir do momento em que o 
Governo vem contratando sucessivamente por anos, o contrato deixa de ser 
temporário, para transformar-se em caráter indeterminado. 

Sucessivos termos aditivos transformam o contrato com prazo determinado 
em indeterminado, o que impõe o reconhecimento de todos os direitos dele 
advindos. 

Finalmente, "se por um lado, o ato ou contrato administrativo nulo não 
geram vínculo jurídico algum, inegáveis são seus efeitos passados, 
mormente em se tratando de trabalho prestado à administração, caso em que 
o pagamento é devido, não com fundamento em obrigação contratual, 
ausente na espécie, mas sim no dever moral e legal de indenizar o benefício 
auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular 
sem o correspondente pagamento". 

Esses são alguns dos direitos do servidor designado do Estado que vamos 
continuar discutindo e defendendo. Esperamos que o nosso Presidente já 
possa nos dar uma resposta dizendo se a Proposta de Emenda à 
Constituição no 63 estará incluída na ordem do dia, no dia 21, conforme 
requerimento deferido por S. Exa., que teria prazo de cinco reuniões para 
colocá-lo em pauta. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Pinduca 

Ferreira, em que solicita a 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 Pinduca Ferreira. 

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria, 
imprensa, funcionários, vim à tribuna para dar os parabéns ao Prefeito de 
Betim pelo trabalho que vem fazendo, principalmente na área de segurança. 
No último dia 7, quarta-feira, foi lançada e diplomada a Guarda Municipal. O 
Prefeito de Betim entregou à Polícia Militar 1 O viaturas zero km para atender 
à população de Betirn e 11 para a Guarda Municipal. Foram 21 viaturas. 
Quem vai administrar a Guarda Municipal é a Polícia Militar. Se o Prefeito de 
Betim está preocupado com a segurança e está trabalhando em parceria com 
a PM, por que o Cel. Álvaro Antônio Nicolau não manda pelo menos 100 
policiais para Betim, a fim de ajudar na segurança da população? As viaturas 
não andam sozinhas, não andam sem policial. São 200 pessoas na Guarda 
Municipal, desarmadas, para trabalharem nas portas dos colégios, 
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Então, Sr. Cel. Álvaro Antônio, como já disse, as viaturas não andam sem 
policiais, e o Prefeito de Betim deu 21 viaturas para a Polícia Militar atender à 
sua população. Betim é uma região que todo o Estado de Minas conhece. 
Todos os nossos políticos, o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador 
Newton Cardoso sabem que Betim está um caos: é assalto a mão armada, 
1 O assaltos a ônibus por dia, assaltos a supermercados, seqüestros. Sr. 
Coronel, tenha dó do povo de Betim. 

Se o Prefeito de Betim fez sua parte, cabe a você fazer a sua. 
Quero também mandar um recado ao Secretário Márcio Domingos Barroso. 

Estive fazendo visitas às delegacias civis de Betim, perto de Belo Horizonte, 
e fiquei pasmo. Se as delegacias que estão a 20km de Belo Horizonte estão 
assim, imaginem como estarão abandonadas as que estão a 500, 700km 
daqui. Fiz vistoria em três delegacias de Betim. Na Alterosa, que atende a 
120 mil habitantes, não há viaturas. Que vergonha, Sr. Secretário! As 
delegacias dos Bairro PTB/Guanabara não têm escrivães, não têm faxineira, 
não têm computador, não têm viaturas. É uma vergonha, Sr. Secretário! 
Vários requerimentos foram dirigidos a V. Exa., mas nada foi feito. V. Exa. 
está levando o caos na brincadeira. Segurança não é brincadeira. Você 
ganha o dinheiro do povo para defendê-lo. Outra coisa, Sr. Secretário, já 
pensou quantas vidas poderia salvar, quantos assaltos poderia evitar, se 
todos os postos policiais tivessem estrutura? Então, Sr. Secretário, mandei 
fazer uma carta para você, uma para o Cel. Álvaro Antônio, uma para o 
Itamar Franco e outra para o Newton Cardoso. Nessa carta, há uma foto de 
uma pessoa que foi morta de sábado para domingo, a 300m da minha casa, 
com uma facadinha no peito. Ela entrou em cima do relógio, o buraco foi feito 
e o rapaz foi para debaixo de sete palmos de terra. A segurança de Minas 
depende de duas pessoas. Uma, é militar; a outra, é segurança civil. Então, 
Sr. Márcio Domingos Barroso, essa carta vai ser encaminhada a vocês. 
Desse jeito, não dá. Vocês estão brincando com segurança, que é uma coisa 
séria. Quero pedir a vocês: para ocuparem seus cargos, têm de levar o 
trabalho a sério. Vocês ganham o dinheiro do povo e têm de mostrar serviço. 
Fui Vereador, Vice-Prefeito de Betim e Deputado a serviço do povo durante 
24 horas. É só me procurarem. Quero pedir o apoio do Sr. Governador. Voto 
o que é bom para o povo. Vou olhar bem os projetos que vou votar, como 
esse das professoras, dos 100 mil contratados que podem sair dos seus 
empregos com uma mão na frente e outra atrás. Vou olhar bem os projetos 
que vou votar, pois só vou fazê-lo a lavor do povo. Fui eleito pelo povo, para 
votar a seu favor, não para servir uns e outros. 

Sr. Coronel, quando foi construído o CERESP em Betim, o "cadeião", foi 
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prometido segurança extra, foi prometido não tirar a segurança de Selim 
para guardar aquele quartel. Até hoje, você não mandou um policial para 
fazer a segurança do CERESP. Com isso, têm acontecido várias fugas. 
Quero que, além de mandar os 100 policiais para Selim, lembre-se de sua 
promessa de dar segurança ao CERESP. Não pode tirar os efetivos que 
estão em Selim. 

Dou parabéns ao Prefeito pela volta do 2° grau nas escolas municipais. O 
Governo anterior acabou com o 2° grau em quatro escolas municipais, 
dizendo que isso era obrigação do Governo. Mas o Governo deixou bem 
claro que a cidade somente acabaria com o 2° grau se quisesse. Durante a 
campanha eleitoral de Carlaile e Pinduca, pelos quatro cantos de Selim, 
houve o compromisso de que o 2° grau voltaria naquelas quatro escolas 
municipais, em que estudam mais de mil jovens. No dia 5 de fevereiro isso 
aconteceu. 

Com dez meses de mandato, o Prefeito de Selim conseguiu criar mais de 3 
mil empregos. Abaixou o ISS de 5% para 2,5%, levando mais empregos para 
a cidade. 

O Governo passado arrebentava o povo com os valores altos do IPTU. A 
Promotora Ora. Dalva fez um documento contra a Prefeitura, pois esse 
imposto teve um aumento de mais de 1.000% de 1997 para 1998. Outro 
compromisso de campanha realizado por Carlaile e Pinduca foi a redução do 
IPTU. Com isso, 53 mil residências não pagam IPTU em Selim. 

Mais de 1.000 jovens foram colocados, com dez meses de Governo, para 
fazer estágios em Selim, outro compromisso de Carlaile e de Pinduca que foi 
realizado. 

Existem obras nos quatro cantos da cidade. Selim tem 200 bairros. É 
preciso ver em qual deles não existem obras. 

Parabéns, Prefeito. Isso mostra que o dinheiro do povo se gasta com o 
povo. Vamos cumprir os 22 compromissos de campanha, registrados em 
cartório. Não tomei posse como Vice-Prefeito, mas estou do seu lado, 
acompanhando todo o seu trabalho. Para mim não há hora e não há dia. 

Agora, vou falar sobre a área da saúde. Ontem, começou a reforma no UAI 
de Terezópolis, onde existem mais de 100 mil habitantes. A capacidade 
desse UAI é muito pequena. Com essa reforma, teremos mais pediatras, 
clínicos, uma equipe de ortopedistas, para que o nosso povo seja mais bem 
servido. Selim tem quatro postos médicos, que atendem casos de urgência, 
durante 24 horas, além do hospital regional. No UAI do Guanabara, o raio X 
não funcionava. Hoje funciona. Lá, só havia um clínico e um pediatra em 
cada plantão. Hoje temos dois clínicos e dois pediatras em cada plantão, 
para que as pessoas não fiquem durante três ou quatro horas na fila, 
esperando pela consulta. 
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Então, o Prefeito de Betim está fazendo um trabalho nota 1 o. É o que 

sempre digo, é o meu "slogan": não adianta falar bonito, o importante é fazer. 
O dinheiro do povo se gasta com o povo. Um peão como eu, chegando 
aonde cheguei, tem de fazer um bom trabalho social. 

Neste momento, agradeço a meu amigo de coração, Deputado Federal 
Vittorio Medioli, que ajudou muito na campanha de Carlaile e Pinduca. Foi o 
coordenador da campanha. Com a sua inteligência, trabalho e experiência 
vencemos as eleições em outubro de 2000. 

Muito obrigado, desculpem os erros. Mas, como disse, falar bonito não 
interessa, o importante é fazer. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Obrigado. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de apresentar aqui duas informações 

importantes relativas às questões dos trabalhadores, gostaria de dizer à 
minha colega Elbe Brandão, que ainda está na Assembléia, que, em relação 
à Emenda no 63, temos muito a discutir. Houve uma polêmica num 
determinado momento, quando, inclusive, a Deputada questionou o fato de 
não termos feito discussão em Plenário, como se estivéssemos fugindo. 
Apenas achamos que não era o momento adequado, até porque na 
discussão houve um componente emocional e, por parte de muitos - posso 
insistir -, um componente demagógico. Fizeram uma discussão, chamaram-
nos, mas, no momento da votação, nem presentes estavam. 

Além disso, essa questão não é tão simples como tem sido apresentada. 
Cito situações realmente sérias, merecedoras de uma atenção muito 
especial, em que pessoas já se encontram há vários anos trabalhando no 
serviço público, pessoas dedicadas, compromissadas e que prestam 
relevantes serviços não só no setor da educação, como também em outros 
setores. Estou vendo o Renato Barros. Sabemos quantos designados 
existem também no setor da saúde, por exemplo, prestando valiosos 
serviços. 

Mas a Deputada Elbe deu um tratamento muito enfático com relação à 
Constituição. Em defesa da mesma Constituição, de tantas questões 
importantes que citou e com as quais estamos de acordo, é que estou 
defendendo o concurso público, e não a efetivação de milhares de pessoas. 
O concurso público é uma necessidade, até porque, entre essas milhares de 
pessoas - algumas até fizeram concurso público, mas não foram aprovadas-, 
muitas foram privilegiadas. Queremos, valendo-nos da Constituição, defender 
o princípio da igualdade de oportunidade para todos. E que os melhores 
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Num futuro próximo, teremos a oportunidade de debater essas questões, 
mesmo porque muitas pessoas falaram sobre a Emenda à Constituição no 63 
com a idéia ilusória de que o pessoal será efetivado, que será dada garantia 
de estabilidade no emprego. Quantas vezes ouvimos pessoas debatendo e 
dizendo que esses trabalhadores correm o risco de perder o emprego. Por 
quê? Por causa do concurso público, eles serão substituídos. A proposta não 
lhes garante o emprego. Então, a substituição poderá acontecer, ou seja, 
para aquelas pessoas que estão nos serviços públicos, pode ocorrer o 
instituto da substituição, e elas terão de sair. 

Enfim, acredito que todos estaremos defendendo os direitos trabalhistas, os 
direitos que asseguram garantias, pela CLT e pela Constituição, ao conjunto 
dos trabalhadores deste País. No entanto, efetivar essas pessoas nos 
lugares dos concursados ... Não vejo a maneira mais adequada de resolver 
esse problema. 

Há muitos outros problemas a resolver neste Estado. E um dos que 
considero extremamente relevante neste momento para vencermos os 
desafios que estão postos é a questão do diálogo. O Renato nos trouxe 
agora, em nome da Frente contra a Destruição dos Serviços Públicos em 
Minas Gerais, uma situação extremamente angustiante, e temos de chamar a 
atenção para ela. Vou apresentar esse documento para o Governo do 
Estado, a fim de que garanta, estabeleça o diálogo, discuta com a sociedade 
e com os trabalhadores as diferentes situações e os desafios que foram 
apresentados, para que consigamos enfrentar e superar os problemas de 
hoje. 

Já tive oportunidade de dizer, em outros momentos, que os desafios que 
temos e que comprometem o futuro, em médio e longo prazos, só poderão 
ser resolvidos se iniciarmos o diálogo, o debate e o seu equacionamento 
agora, com menos sacrifício e sofrimento para o conjunto da sociedade. 
Lamento que o Governo do Estado, que assumiu compromissos com o povo 
de Minas e com os trabalhadores de enfrentar esses problemas, não esteja 
dando ouvidos aos trabalhadores. Quero deixar registrada, em primeiro lugar, 
minha solidariedade com todos os que compõem a Frente contra a 
Destruição dos Serviços Públicos de Minas Gerais e apresentar suas 
reivindicações. 

Esse é um documento encaminhado, nesta data, a todos os Deputados de 
Minas Gerais. (-Lê:) 

"As entidades representativas dos servidores públicos estaduais, que 
compõem a Frente contra a Destruição dos Serviços Públicos de Minas 
Gerais, diante da recente manifestação do Sr. Governador do Estado a 
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respeito do encaminhamento a esta Casa Legislativa do projeto de lei que 
trata da Seguridade Social dos Servidores Públicos de Minas ... ", é uma 
questão importante, " ... num momento que reiteramos a retomada do diálogo 
direto com o Governador, onde pontuamos a necessidade de se discutirem 
os seguintes pontos pendentes na pauta de reivindicações: 

1 - implantação de política de seguridade social para o servidor estadual e 
preservação da autonomia do IPSEMG; 

2 - elaboração de plano de carreira, cargos e salários. Existem planos já 
elaborados que se encontram pendentes na Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração". 

A Deputada Elbe Brandão tratou disso na sua fala, essa é uma questão 
que está sendo posta. Não basta ficar lá; é fundamental acelerarmos a 
discussão do plano de carreira para todos, na lógica da organização dos 
trabalhadores, da adequada distribuição desses trabalhadores, da 
valorização dos trabalhadores, da promoção da auto-estima e da 
competência e capacitação desses trabalhadores no sentido de bem servir os 
interesses do Estado. O atraso na discussão e na implantação desse plano é 
um atentado contra as condições mais adequadas das ações de melhoria dos 
serviços públicos. (-Lê:) 

"3 - realização de concurso público e nomeação de concursados para a 
área de saúde". Está colocado, nesse caso, especificamente em relação à 
saúde, mas volto à fala da Deputada Elbe Brandão, concordo plenamente 
com ela: forma de solucionar os problemas do Estado não está em contratos 
continuados, sistemáticos e inadequados, afrontando a Constituição, 
atropelando o instituto do concurso público. Tenho de louvar o Governo pelo 
que está fazendo, principalmente em relação à educação, mas isso ainda não 
resolve o problema; é uma necessidade urgente e muito mais abrangente. 
Temos mais de 100 mil pessoas, somente na área de educação, contratadas 
de maneira precária, e o concurso público é essencial e necessário para 
todos. 

No setor de saúde, são em torno de 8 ou 1 O mil pessoas que também 
foram contratadas e estão em situação precária. O concurso público, além de 
substituir aqueles que não têm competência, vocação ou disposição para 
prestar o bom serviço, vai resolver um problema importante do ponto de vista 
da organização do setor de saúde no Estado de Minas Gerais. É uma 
necessidade mais abrangente e urgente. (-Lê:) 

"4 - Discussão da política de recuperação salarial do servidor estadual". É 
importante salientar que, no setor de saúde, com a constituição da mesa 
permanente de negociação, conseguimos avançar muito nas discussões, 
abrandar o tensionamento que existe em todas as áreas, inclusive na área de 
saúde, permitir diálogos e avanços no sentido de uma compreensão melhor 
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do que significa hoje a situação dos trabalhadores na Secretaria da 
Saúde, mas é preciso avançar em todos os setores e aprofundar o diálogo. O 
que estamos sentindo, com essa reivindicação, é que, infelizmente, não há a 
necessária boa-vontade do Governo para aprofundar essas discussões. (-
Lê:) 

"As entidades têm solicitado, desde junho de 1999, reunião direta com o 
Governador, não havendo nenhum retorno, o que levou as entidades, mais 
uma vez, a protocolar um novo ofício, no dia 31 de outubro, na Casa Civil. 

Não tendo posicionamento do Governo, definimos por colocar 'outdoor' na 
Região Metropolitana, no dia 8/11 , reiterando a solicitação da audiência e o 
estabelecimento do diálogo". 

O diálogo é um instrumento fundamental e importante. Vamos solicitar ao 
Governador que atenda a essa reivindicação. Instrumento de construção do 
estado democrático de direito, de justiça. E o instrumento mais poderoso que 
temos para enfrentar os problemas que estão por aí. Negar o diálogo é deixar 
de construir o próprio estado democrático de direito. Esse foi um dos 
compromissos assumidos pelo Governador Itamar Franco com o 
funcionalismo pública estadual. 

"Reivindicamos, então, apoio dos Srs. Deputados e dessa Casa Legislativa 
para a retomada do diálogo entre o Sr. Governador e as entidades do 
funcionalismo público estadual". 

Vamos pedir, chamar atenção do Governador e manifestar o nosso pleno 
apoio às ações e a reivindicação dos servidores públicos no sentido de se 
instalar um diálogo permanente, fraterno e decisivo para buscar as 
alternativas da construção de um Estado mais justo, fraterno e equânime. 

Outra questão que também quero abordar e vou ler, para ficar registrado 
nos anais da Casa, é um documento elaborado por todas entidades sindicais, 
a CUT, representada pelo Lúcio Guterres, a Força Sindical, representada 
pelo Sr. José Teodoro Guimarães da Silva, e a CGT em Minas, representada 
pelo Wagner Pereira. Todos estão trazendo esse documento aos Líderes dos 
diferentes partidos, na Assembléia Legislativa, que trata de uma das ações, 
talvez, mais perversas desencandeadas no Congresso Nacional no sentido 
da chamada "flexibilização das leis do trabalho". Permite que os acordos 
trabalhistas se sobreponham aos instrumentos legais do Estado. 

Isso acontece num momento em que os trabalhadores estão enfraquecidos 
e em que o Estado neoliberal se fortalece e avança no sentido de subtrair 
direitos, uma temeridade inaceitável. Quero pedir, inclusive à Deputada Elbe 
Brandão, que aqui esteve, defendendo com tanta veemência os direitos 
sociais dos trabalhadores, que como Deputada do PSDB, não deixe os seus 
pares, no Congresso Nacional, fazer maldade, um atentado contra os direitos 
dos trabalhadores. Vamos chamar atenção para isso. 
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Esse documento é dirigido ao Líder da Bancada do PT, mas deve ser 

considerado como dirigido a todas as Lideranças, porque sei que esses 
representantes sindicais estiveram presentes com as outras Lideranças. O 
documento está construído com os seguintes dizeres: (-Lê:) 

"As centrais sindicais representativas de trabalhadores no Estado de Minas 
Gerais, unificadamente, vêm à presença de V. Exa. para expressar a sua 
preocupação sobre iniciativas do Governo Federal visando expropriar 
direitos, derrotar a CLT, inviabilizar a aplicação integral dos dispositivos 
contidos no texto do art. r da Constituição Federal em vigor. 

Em suma, há oito anos, fizeram do sacrifício e do empobrecimento dos 
trabalhadores brasileiros a âncora da estabilização econômica do País. 

Por último, recentemente, o Governo Federal enviou ao Congresso 
Nacional o Projeto de Lei no 5.483/200t, alterando o art. 618 da CLT, com o 
objetivo de que o negociado prevaleça sobre o legislado. Se aprovado esse 
famigerado projeto de lei, o Governo Federal terá implantada a total 
subversão do ordenamento jurídico nacional. Ora, o verdadeiro objetivo do 
Governo é facilitar aos empresários instrumentos apropriados à redução de 
todos os direitos e vantagens conquistados pelos trabalhadores no século 
passado, a duras penas. 

Consideramos uma violência inominável as ações e a intenção do Governo, 
cuja consolidação almeja perpetrar. a toque de caixa, sem conceder tempo 
para a manifestação da sociedade brasileira, os graves e perversos efeitos 
sociais de sua proposição. 

Assim, o Governo Federal deixa claro o seu intuito de apelar, mais uma 
vez, para todos os trabalhadores brasileiros. Assim sendo, estamos 
comunicando a V. Exa. o início de uma campanha unificada das centrais 
sindicais, entregando um exemplar de uma carta aberta ora em distribuição à 
população do Estado. Outras ações serão realizadas com o objetivo de 
conscientizar a população da necessidade de se mobilizar contra os ataques 
que lhe desferem o Governo Federal e os partidos que o apóiam. Em vista 
disso, solicitamos a V. Exa. manifestar-se formalmente sobre a matéria ora 
submetida a sua avaliação, bem como sobre quais iniciativas propõe para 
ajudar a resguardar direitos inalienáveis de todos os assalariados de nosso 
País". 

O nosso integral apoio e a solidariedade da Bancada do PT. Essa é nossa 
manifestação imediata. (- Lê:) 

"No ensejo, comunicamos que, com a celeridade que a situação exige, 
aguardamos uma manifestação formal de V. Exa. sobre atitudes e medidas 
ao alcance de V. Exa. que possam possibilitar a proteção dos direitos da 
grande maioria dos brasileiros agredida frontalmente pela ação discricionária 
do Governo Federal". Assinam os dirigentes das três sindicais: CGT, Força 
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Sindical e CUT em Minas Gerais. 

A carta aberta à população é a seguinte: (-Lê:) 
"Não deixe o Governo passar a mão no que é seu". Vou chamar a atenção, 

porque nesta Assembléia tem muita gente que sobe à tribuna para defender 
direitos dos trabalhadores, apresentando uma emenda que fere a 
Constituição, fazem discursos veementes em defesa dos trabalhadores e 
representam os partidos que, no Congresso Nacional, estão por votar essa 
famigerada lei, que destrói os direitos dos trabalhadores. Gostaria de chamar 
a atenção de todos os mineiros e mineiras para essa situação. (-Lê:) 

"Manifestação em defesa dos direitos dos trabalhadores contra as 
mudanças na CLT. 

O Governo está tramando novamente, para acabar com vários direitos dos 
trabalhadores. Seguindo à risca o receituário neoliberal, anuncia, em nome 
da 'pretensa modernidade das relações de trabalho', um duro golpe para 
milhares e milhares de brasileiros. 

Nesta terça-feira, 13 de novembro, será votado, na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei no 5.483/2001, do Executivo, que altera o art. 
618 da Consolidação das Leis do Trabalho-CL T". 

Atentem, trabalhadores e trabalhadoras, para o voto de cada um e de cada 
um dos partidos que compõem o Congresso Nacional, para saberem de fato 
quem está defendendo os direitos dos trabalhadores. (- Lê:) 

"O projeto, caso aprovado, trará profundas mudanças nas relações entre 
empregado e empregador, pois dispõe que o negociado prevalecerá sobre o 
que está em lei. Em outras palavras, isso significa dizer que direitos históricos 
dos trabalhadores, desde 1943, correm sério risco de ser literalmente 
exterminados, tais como: carteira assinada, seguro-desemprego, FGTS, 
salário mínimo, piso salarial, 13° salário, jornada de 8 horas diárias, repouso 
semanal remunerado, aviso-prévio, férias remuneradas, licença-maternidade, 
aposentadoria, entre tantos outros. 

Devemos lembrar que esses direitos não foram dádivas de governos 
anteriores, e sim conquistas de lutas travadas ao longo dos últimos 60 anos, 
por diferentes gerações de trabalhadores. Portanto, é inadmissível que o 
atual ocupante do Palácio do Planalto venha, sob qualquer pretexto, 'meter a 
mão' naquilo que é dos trabalhadores e que foi conquistado com suas lutas. 

Ao propor mudanças na legislação, o Governo argumenta que o objetivo é 
fortalecer o poder de negociação dos sindicatos e até gerar empregos. Ora, 
isso é, no mínimo, um desrespeito à inteligência dos trabalhadores e à 
seriedade que a crise requer. 

Não podemos nos deixar enganar. Tal medida não conseguirá afastar o 
País do caminho da recessão e do desemprego. Ao contrário. O que o 
Governo está fazendo, na realidade, é acobertando sua incompetência e 
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mostrando, mais uma vez, que não tem políticas concretas para promover 
o desenvolvimento do País com a conseqüente geração de emprego e renda. 
Ele, na verdade, escolheu o caminho mais fácil, qual seja jogar a 
responsabilidade da crise nas costas dos trabalhadores. 

Portanto, trabalhador, se você não se ligar, seus direitos vão dançar. 
Participe conosco, nesta terça-feira, de grande manifestação na Praça Sete. 
Concentração a partir das 16 horas". Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião eX1raordinária de amanhã, dia 14, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada 
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 299" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
25/10/2001 

Presidência dos Deputados João Paulo e Marco Régis 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Execução dos Hinos Nacional e de 
Muzambinho - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Marco 
Régis - Palavras do Prefeito Sérgio Arlindo Paoliello - Palavras do Vereador 
Luiz Fernandes Francisco - Apresentação musical - Palavras do Sr. João 
Marques de Vasconcellos - Entrega de placas. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. João Marques de Vasconcelos, ex-Governador e ex-Deputado 
Estadual, representando os ex-Diretores da Escola Estadual Professor 
Salatiel de Almeida; Lindalva Maria de Moraes Bueno, Diretora da Escola 
Estadual Professor Salatiel de Almeida; Desembargador Tibagy Saltes de 
Oliveira, representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Gudesteu Biber Sampaio; Desembargador Hugo Bengtsson, representando o 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Sérgio Arlindo Paoliello, Prefeito 
Municipal de Muzambinho; Luiz Fernandes Francisco, Presidente da Cârnara 
Municipal de Muzambinho; Capitão Felício Teixeira, representando o 
Comandante do Corpo de Bombeiros, Cel. José Gomes; Maria Lília de 
Almeida Matos, representando a família Salatiel de Almeida; e o Deputado 
Marco Régis, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos Srs. 

Luiz Carlos Maciel, João Batista Franco, Antônio Galvão Fortes, Anésio Vieira 
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Júnior e Valmir Faria, Vereadores à Câmara Municipal de Ouro Fino. 
Agradecemos a todos os funcionários do nosso gabinete, que trabalharam 
junto com a assessoria da Casa para a realização desta reunião, 
especialmente aos funcionários muzambinhenses Paula Beatriz Romano 
Borelli, filha do Prol. Almir Borelli; Josiane Martins e Edson Bueno, que veio 
com a comitiva de Muzambinho; aos meus filhos Fabíola Carvalho de 
Almeida Lima e Cristiano Carvalho de Almeida Lima, presentes nesta 
reunião, e ao Lisandro, que está acompanhando este evento pela televisão; à 
Prol. Elenilda Santos, Vice-Diretora do colégio; ao Luiz Antônio Carnevalli, 
outro Vice-Diretor, que ficou em Muzambinho; ao Ismael Fernando Coimbra, 
da direção do Ministério da Agricultura em Minas Gerais, outro 
muzambinhense da colônia radicada em Belo Horizonte; ao Ismael Vilas 
Boas; à Prol. Amália Bandeira de Melo; à Dra. Roberta Elena Romano Borelli, 
Procuradora do Município de Belo Horizonte; à Dra. Cláudia Maria Romano 
Borelli, Assessora Jurídica da Secretaria Municipal da Fazenda; ao Prol. 
Cândido Celso Coimbra, filho da inesquecível Sra. Almira Coimbra, 
professora de trabalhos manuais do Colégio Salatiel de Almeida; à Sra. Sônia 
Suzette Campanelli, representante muzambinhense que se dedica à saúde 
em Belo Horizonte; à equipe do cerimonial desta Casa, que trabalhou com 
muita dedicação e denodo para a realização desta reunião, especialmente à 
Júlia Cristina e à Maria Lúcia Mendes Pinto; e à equipe composta por Mõnica 
Falabella, Gliber Ângelo, Marcela Kangussu, Ana Aparecida, Alexandra 
Martins, Daisy Maria, Samantha Guimarães, Joana Nascimento, Cristiane 
Antão e, especialmente, Wallace Alves, que está aqui conosco. Também 
agradeço as presenças da Profa. Anele de Souza Silva, da Escola de 
Enfermagem da UFMG, filha da querida Sra. Odisséia, professora do colégio 
estadual; do Prol. Almírio Campedelli Borelli e de suas filhas. Queremos, 
ainda, registrar a presença do Dr. Júlio Henrique Prado Bueno, Juiz 
aposentado, que é também filho muzambinhense ilustre e está 
acompanhando a Sra. !solda. Dos seis Desembargadores que Muzambinho 
ofereceu a Minas Gerais, um é o pai do Dr. Júlio Henrique, que é o 
Desembargador Wagner Brandão Bueno. Agradecemos a presença dos 
familiares de Salatiel de Almeida, que são seus netos aqui presentes: Elda 
Caldeira de Almeida Machado, Ivo Caldeira Machado e Ivan Caldeira 
Machado, que não veio. Gostaria de cumprimentar especialmente a neta do 
Prol. Salatiel, de quem tenho a honra de alugar um imóvel para servir de 
escritório, aqui na Praça da Assembléia, que serve de casa de apoio aos 
muzambinhenses, montebelenses, caboverdenses e guaxupeanos que vêm a 
Belo Horizonte, Sra. Ariana Caldeira de Almeida. Também agradecemos a 
presença de Cláudio de Almeida, Nice de Almeida e Ricardo de Almeida. 
Agradecimentos ao José de Almeida Magalhães, o Zuza, que, com sua 
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família, veio de Juiz de Fora. É filho do Prol. Saint'Ciair, um dos Diretores 
do colégio. Agradecemos a presença dos assessores do Prefeito de 
Muzambinho, especialmente dos professores e das professoras do Salatiel 
de Almeida, que nos deram a honra de estar aqui hoje. Gostaria de fazer o 
registro e o agradecimento à presença da boníssima Profa. Lilian Barbosa 
Montalvani, autora do Hino de Muzambinho. A letra e a música do Hino de 
Muzambinho são de autoria da Profa. Lilian, do seu esposo, Prol. Milo Calí, 
que está acompanhado de sua filha. Muito obrigado. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta interrupção dos trabalhos ordinários a 

homenagear a Escola Estadual Prol. Salatiel de Almeida pelo transcurso dos 
seus 1 00 anos de fundação. 

Execucação dos Hinos Nacional e de Muzambinho 
O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de 

Muzambinho, que será executado pelo Coral Centenário da Escola Estadual 
Prol. Salatiel de Almeida. 

- Procede-se à execução do Hino de Muzambinho. 
Palavras do Sr. Presidente 

Prezados membros desta Mesa, nossos convidados, profissionais da 
imprensa, senhoras e senhores, uma das mais caras tradições do nosso 
Estado consiste precisamente na excelência da qualidade do nosso ensino. 
Na verdade, desde antigas eras, a alta qualidade do ensino ministrado em 
nossas escolas tem-se constituído num grande orgulho para todos os 
mineiros. Em todo o Estado, já no tempo dos nossos avós, destacavam-se 
aquelas escolas públicas ou privadas, leigas ou de orientação religiosa, que 
sempre se destacaram como as melhores na categoria em que se insere a 
Escola Estadual Prol. Salatiel de Almeida, que estamos homenageando 
nesta reunião especial. A iniciativa da homenagem é do nobre colega 
Deputado Marco Régis, o que atesta ser ele um parlamentar comprometido 
com a atividade educacional no nosso meio. 

Com efeito, a homenagem de hoje extrapola os limites de uma unidade de 
ensino específica para reverenciar a atividade do magistério e pugnar pela 
prioridade que a educação deve merecer numa sociedade. 

Nossa homenageada completa agora 100 anos de atividades, durante os 
quais essa nobreza e essa prioridade nunca foram negligenciadas. Criada na 
cidade de Muzambinho pela Lei Municipal no 145, de 26/9/1901, recebeu a 
denominação de "Lyceu Municipal de Muzambinho" no ano de 1929, quando 
foi estadualizada. 
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Não nos podemos esquecer, ainda, de que boa escola se faz pelas 

mãos de bons Diretores, professores e funcionários. No caso de nossa 
homenageada, a regra se confirma: seus dirigentes, seus professores, seus 
funcionários são e sempre foram incansáveis na busca do constante 
aprimoramento de sua gente. Essa nobreza de propósito potencializa o 
significado da presente homenagem. Afinal, não se trata aqui de distinguir 
uma instituição de caráter local, mas de aplaudir um educandário que se 
impôs, pela qualidade, no cenário de Minas Gerais e do Brasil. 

Em nossa função de parlamentares e legisladores, sempre entendemos, 
nesta Assembléia, que o Brasil só será grande se der ao binômio educação-
saúde a importância que merece. Sem falsa modéstia, podemos assegurar 
que este parlamento não se omite, seja legislando em favor desses setores, 
seja fiscalizando o funcionamento dos nossos órgãos de gestão e execução, 
seja enfatizando o aspecto político-parlamentar no qual se insere este 
evento. É, portanto, com a convicção de que estamos reconhecendo uma das 
unanimidades da vida mineira que prestamos esta homenagem cara a cara, 
Escola de Muzambinho. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
apresentamos sinceros cumprimentos à Escola Estadual Professor Salatiel 
de Almeida, pelo seu centenário. Nossas felicitações se estendem aos 
dirigentes, professores, funcionários e alunos desse educandário. E à 
prezada comunidade de Muzambinho endereçamos saudações cordiais 
deste parlamento. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Marco Régis 
Exmo. Deputado João Paulo, Exmos. Srs. Profa. Lindalva Maria de Moraes 

Bueno, Prol. João Marques de Vasconcelos, Desembargador Hugo 
Bengtsson, Desembargador Tibagy Salles de Oliveira, Dr. Sérgio Arlindo 
Paoliello, Luiz Fernandes Francisco, Maria Lília de Almeida Matos, Cap. 
Felício Teixeira, Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, da nossa Machado; 
Fábio A velar; Ambrósio Pinto, da nossa ltajubá; Sebastião Navarro Vieira, da 
nossa querida Poços de Caldas; Sávio Souza Cruz, da nossa Esmeraldas; 
Álvaro Antônio, que, quando Secretário de Transportes, participou muito da 
vida da nossa região, levando empreendimentos para Muzambinho e Juruaia; 
Deputado e amigo João Leite, que, embora seja de Belo Horizonte, nos 
trouxe a surpresa de mais um muzambinhense que não conhecíamos até 
então, Vereadores Carlos Roberto Gonçalves, Gilmar Labanca e Célio 
Magalhães; Coral do Centenário; professores da Escola Salatiel de Almeida; 
alunos; muzambinhenses radicados em Belo Horizonte, que compareceram 
em grande número; amigos de Muzambinho aqui também radicados, que nos 
prestigiam com sua presença; demais convidados; imprensa da Capital; 
imprensa regional, representada pela Sociedade Rádio Rural de 
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Muzambinho, pela "Folha Regional", de Muzambinho, pelo "Jornal da 
Região", de Guaxupé, e pelo "Quarto Poder", de Alienas. 

Os nomes sobrevivem aos homens. Estes nascem, vivem e morrem. Tudo 
isso em pouco tempo, porque a vida é curta de causar tristeza. 
Efemeramente, as gerações se renovam sobre a terra. É sempre a mesma 
cantiga monótona, inevitável e dolorosa para cada individuo: os homens 
nascem, os homens vivem, os homens morrem. Deles, revive apenas na 
lembrança dos pósteros um nome que os representa, um nome que esses 
pósteros estimam e conservam ou desestimam e olvidam. 

Recordar é viver, mas reviver com mais poesia, reviver com mais encanto. 
A saudade ressuscita; a saudade espiritualiza; a saudade embeleza. Um dia 
nós todos passaremos. Cada um de nós levará, como um escudo, a 
consciência do bem praticado e deixará na terra tudo o que é material, até 
mesmo o próprio corpo. 

Essas palavras introdutórias não são minhas. Repeti aqui a mensagem 
contida num documento histórico, num álbum de assinaturas entregue no dia 
25/9/26, quando esse educandário, que hoje homenageamos, completava 
seu jubileu de prata. Essas palavras, tão apropriadas para solenidades como 
esta, são um resgate da história daquilo que tem representado a Escola 
Estadual Prol. Salatiel de Almeida ao longo da história de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Deputado João Paulo, representando o Deputado Antônio 
Júlio, o educandário de Muzambinho não se circunscreve aos limites 
territoriais do município. Já foi cantado e decantado em prosa e verso pelos 
mais distantes rincões do Pais. Poderia dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e senhores presentes que, por ocasião desse mesmo Jubileu de Prata, em 
1926, pelos 25 anos de comemorações da existência do Liceu de 
Muzambinho, várias instituições enviaram suas mensagens para 
Muzambinho. 

A repercussão foi muito grande. Na imprensa regional, várias cidades, 
como Passos, Paraguassu, São Sebastião da Grama e Varginha, 
pronunciaram-se, assim como a grande imprensa. Posso citar aqui o órgão 
oficial de Minas, o "Minas Gerais" da época, o "Diário de Minas", de Belo 
Horizonte, "O Globo", do Rio de Janeiro, "O Estadão", de São Paulo, "O 
Correio Paulistano", "O Diário da Noite" e tantos outros, matutinos ou 
vespertinos, que deram repercussão à comemoração do Jubileu de Prata do 
então Liceu Municipal de Muzambinho. 

Vultos importantes, expressivos, que são nomes de ruas em Belo Horizonte 
registraram mensagens nessa revista do colégio, como o Prol. Arduino 
Bolivar e Noraldino de Lima. Mas a mensagem que me calou fundo foi a da 
professora americana Emma Christine, então Diretora do Instituto Metodista 
lzabela Hendrix, que disse, entre vários tópicos, que "o Liceu Municipal de 
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Muzambinho tem atraído talentos privilegiados, porque é uma instituição 
de renome, e, como tal, Muzambinho é, hoje, havida na conta de uma das 
mais cultas cidades de Minas Gerais". Essas foram as palavras da então 
Diretora do Instituto Metodista lsabela Hendrix, de Belo Horizonte, cidade 
essa que também enviou sua mensagem por meio de autoridades políticas: o 
então Secretário de Estado de Interior, recebeu mensagem do Instituto Dom 
Silvério, do Colégio Belo Horizonte, do Comandante da 4• Região Militar e 4• 
Divisão de Infantaria, General Pamplona; de religiosos, jornalistas, 
professores, enfim, dos educadores de Minas Gerais. Dizemos isso para que 
todos saibam, para que todos tomem conhecimento e reconheçam a 
expressiva importância do Liceu Municipal de Muzambinho na vida deste 
Estado e do País. As próprias matérias dos jornais da Capital paulista diziam 
da importância de Muzambinho para a educação, ensino e cultura nesses 
dois Estados, porque estamos em região limítrofe com São Paulo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores convidados, quero citar a 
presença do Deputado Miguel Martini, votado em Muzambinho. Quero ainda 
fazer um reparo, cumprimentando o Vice-Prefeito da cidade de Monte Belo, 
Prof. Humberto Fernandes Maciel, que também é ex-aluno desse colégio e o 
Vice-Prefeito do Município de Juruaia, João da Silva Paraná; ambos nos 
honram com sua presença. 

Voltando ao Liceu Municipal de Muzambinho, fundado no 26/9/1901, pelo 
idealismo de nomes como o próprio Salathiel Ramos de Almeida, cidadão 
nascido em Lambari, aqui representado pela sua única filha viva, com toda a 
sua jovialidade, Profa. Lília Almeida Matos. O Prof. Salathiel de Almeida 
cursou a Escola Normal de Campanha, naquela época a segunda instituição 
do gênero em Minas Gerais - só existia uma anterior, que era a de Ouro 
Preto. E, logo depois, em 1906, instalaríamos a Escola Normal em 
Muzambinho. Percebam a importância desse educandário na vida de Minas 
Gerais e do Brasil. O Prof. Salatiel de Almeida foi tido como o maior dos 
educadores de seu tempo, pelo escritor e pensador católico Jackson de 
Figueiredo. Não é o maior de Muzambinho, é o escritor e pensador Jackson 
de Figueiredo que o reputa como o maior dos educadores do seu tempo. 
Transcendia os limites do município, da região e do Estado, como um dos 
maiores educadores deste País. O Prof. Salathiel de Almeida ainda criaria, 
em Muzambinho, em 1920, o Patronato Agrícola. Ele, que era conhecido não 
só pelos trajes dos tempos estudantis, apelido de seus colegas, mas 
reforçado pelo título de Reitor do Liceu Municipal de Muzambinho, porque 
naquela época o título era de Reitor, e não de Diretor, era chamado de "Velho 
Beca", apelido carinhoso dado por seus colegas do tempo de faculdade, e 
que repassou a sua legião de alunos. 

Do sonho de construção de uma escola de grande porte na cidade de 
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Quem não se lembra que nossa Campanha era um dos pólos irradiadores 
da educação e da cultura de Minas Gerais! O Dr. Fernando Avelino, fez 
Medicina na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, 
onde se formou em 1885. Inicialmente, foi para Carmo do Rio Claro, cidade 
próxima, a 80km de Muzambinho, e depois se transferiu para Muzambinho, 
onde, além de cuidar de suas atividades profissionais na área de saúde, 
cuidou da educação do povo de Muzambinho. 

Diria que, antes que chegasse o século XX, ainda no século XIX, no final 
dos anos 1890, o Dr. Fernando Avelino com o Dr. Urbano davam aulas 
particulares, formando o primeiro embrião de uma instituição modelar em 
Muzambinho. O Dr. Fernando Avelino, ao lado de outro cidadão importante 
de Campanha, o Prol. Júlio Brandão Bueno, aqui nesta solenidade 
representado "post mortem" por sua filha Profa. !solda Bueno, a quem 
saudamos. Com muito justiça, aplaudimos a Profa. I solda, que aqui traz para 
nós a lembrança do Prol. Júlio Brandão Bueno, como disse, nascido em 
Campanha, cuja avó, Policena, era prima da heroína mineira do movimento 
da Inconfidência Mineira, Bárbara Heliodora, que, após os seus estudos na 
Escola Normal de Campanha, foi fazer Agronomia em Viçosa. 

O Prol. Júlio Brandão Bueno dedicou-se a uma multiplicidade de tarefas. 
Foi um homem dinâmico, escritor, jornalista, professor, músico, politico 
aguerrido, lutador pelas causas abolicionistas e republicanas. Companheiro 
de Ouintino Bocaiúva, de José do Patrocinio e tantos expoentes das lutas 
abolicionistas e republicanas. Ao lado de um cidadão da nossa vizinha Cabo 
Verde, Cel. Francisco Navarro de Moraes Salles, na época, Agente Executivo 
da Câmara Municipal de Muzambinho ou Presidente da Câmara Municipal de 
Muzambinho, que acumulava, então na Velha República, o cargo de Agente 
Executivo da Câmara, que equivaleria ao cargo de Alcaide, Prefeito 
Municipal. 

O Cel. Francisco Navarro de Moraes Salles, que era descendente do Barão 
de Cabo Verde, fez carreira também no magistério em Muzambinho. Tivemos 
ainda tantos outros que idealizaram a construção, o nascimento desse 
educandário. Muitos auxiliaram esses principais vultos que aqui 
mencionamos, inclusive o Dr. Urbano Galvão, que foi o precursor do 
estabelecimento, quando lecionava ao lado do Dr. Fernando Avelino. O Dr. 
Urbano, ao se mudar de Muzambinho, foi substituido pelo Prol. Salatiel de 
Almeida. 

Dissemos que em 1906 foi criada a Escola Normal de Muzambinho e, em 
1926, o Lyceu Municipal de Muzambinho, por decreto federal. Foi equiparado 
ao Colégio Pedro 11 do Rio de Janeiro, significando que estava técnica e 
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pedagogicamente nivelado e legalizado com aquele colégio. Foi a 
primeira instituição de ensino com essa qualidade no interior de Minas 
Gerais, antes mesmo de Juiz de Fora ou outras cidades importantes do 
Estado. 

Em 1929, pelo Decreto no 9.025, do saudoso Governador Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrada, e com a assinatura de um assessor não menos 
importante, o famoso Francisco Campos, era criado um ginásio na cidade de 
Muzambinho. (-Lê:) 

"O Governador de Minas Gerais, usando as atribuições que a Constituição 
lhe confere e tendo em vista a autorização contida no art. 11 da Lei no 1.052, 
de 28/9/28, resolve criar o ginásio na cidade de Muzambinho, o qual será 
instalado depois que a Câmara Municipal fizer a entrega ao Estado, sem 
ônus, do edifício em que funciona atualmente o Lyceu de Muzambinho". 

Temos aqui, senhores presentes, alguns documentos interessantes e 
importantes do Lyceu e seu regulamento com expedientes endereçados pelo 
Cel. Francisco Navarro de Moraes Salles, Agente Executivo da Câmara 
Municipal, então Prefeito, ao Prol. Salatiel de Almeida, ao Dr. Luiz Paulielo, 
ao Dr. Fernando Avelino e ao Cel. Valério Lacerda. A data está neste 
documento manuscrito, atestando que, na Lei Municipal no 145, de 26/9/01, é 
criado o Liceu Municipal de Muzambinho. Foi estadualizado em 1929, depois 
transformado em colégio estadual e recentemente adotou definitivamente o 
nome de Escola Estadual Prol. Salatiel de Almeida, numa justíssima 
homenagem àquele que foi seu fundador, seu Diretor por 33 anos, aquele 
que por mais longo tempo ocupou a direção da escola. 

Tenho certeza de que isso faria jus às palavras do Dr. Wladimir Pinto, um 
advogado paulistano e ex-aluno, que na festa dos 25 anos disse 
representando os ex-alunos: "O Lyceu recebe as palmas agradecidas da 
multidão que nele bebeu os ensinamentos puros nas suas inesgotáveis 
fontes cristalinas". Esse extraordinário acontecimento nos interessa 
muitíssimo. Formulamos ardentes votos a Deus para que o Lyceu Municipal, 
atravessando o século, de vitórias em vitórias, leve às gerações vindouras o 
culto fervoroso que tributamos ao seu atual e grande Diretor, Exmo. Sr. Dr. 
Prol. Salatiel de Almeida". 

Não são palavras proféticas, mas ditadas pela intuição de que aquele 
educandário atravessaria o século e veria um novo milênio começar 
exaltando aquele que foi um de seus maiores vultos: o Prol. Salatiel de 
Almeida. 

Gostaria de terminar a mensagem contida no álbum de assinaturas 
entregue ao Prol. Salatiel, em 1926. "Este álbum também ficará. Muitos, 
porém, dos outros que hão de vir, muitos daqueles que nascerão depois de 
nós, hão de tomá-lo em suas mãos. Hão de ler esta dedicatória, hão de ler, 
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Não poderia, neste momento, como autor do requerimento que ensejou 
esta reunião, requerimento este aprovado em fevereiro deste ano, na 
reabertura desta sessão legislativa, deixar de cumprir o desejo explicitado 
nesta mensagem. Permitam-me fazer a leitura de todos os nomes aqui 
contidos, daqueles ex-alunos que deixaram esta mensagem. Através da 
assinatura do nome desses signatários, que ressoa como um eco distante, há 
75 anos, passo à leitura dos nomes: Lydio Machado Bandeira de Mello, 
Joaquim Vergílio de Macedo, Urinte Floriano Carli, José Alfredo de 
Magalhães, Áureo Araújo, Othildes Laura Araújo, José Poli, Augusto Botelho, 
Maria Luna Botelho, Tito Lívio Navarro, Lindolpho Cecílio de Assis Coimbra, 
Camilla Cecília Coimbra, Lúcia Cecília Coimbra, Julieta Coimbra, Thereza 
Magalhães Cabral, Carlos Annechinne, Antônio Mário, Áurea Leite Cesarino, 
Elvira Magalhães Prado, Carlos Prado Filho, Geralda Prado, Domingos 
Cerávolo, Dionésia de Carvalho Cerávolo, José Maria Paoliello, Joana 
Annechine, Josephina Diotisalvi, Emília Campedelli, Lygia de Assis, Ruth de 
Assis, Armando Coimbra, Wanda Rimoli; Augusta Jordão, Emília de Araújo 
Menezes, Maria Henriqueta de Araújo, Olavo Rímoli, Francisco Vianna, 
Arthur Paulino, Dalila Coimbra de Araújo, Benedicto Ribeiro de Paiva, Lauro 
Campedelli, Ludgero de Freitas, Josephina Bueno, Thereza Fazzi, Pedro 
Modesto dos Santos, José Olyntho Brandão, Alcides Gabriel da Silva, Maria 
Amore, Vera Paoliello, Archimedes Manso Vieira, lzolina Manso Vieira, 
Giovani Conde, Marianna Pereira, Antônio Cândido Prado, Adalberto Hugo 
da Costa, Jurema Cabral, João Januário de Magalhães, Paschoal Gaspar, 
Gabriel Filho, Maria Cerávolo da Costa, Levindo José Alves, Abílio Martins 
Oliveira, Antônio Martins de Oliveira, Amélio Martins de Oliveira, Alípio 
Martins de Oliveira, Alcindo Dias Soares, Fausto de Oliveira Coimbra, Fábio 
de Oliveira Coimbra, José Prado de Araújo, Joviano Tavares, Fernando 
Lacerda, Oswaldo Oliveira, José Coragem, Moacyr Polli Sobrinho, Ornar 
Ramos Nogueira, Roque Marchesi, Luiz Alves de Almeida, José de Carvalho 
Filho, José Soares da Silveira, José da Silveira Teixeira, Roque Alegrette, 
lvani Fragozo, Angelina Santos, Tereza Zuppi, lsaura Siqueira, Vitor Bueno, 
Petronilha lnnaccarato Bueno, Adélia Leite Coelho, Antônio Sobrinho, Victor 
Fraissat, Clarinda Tardelli Bonelli, Próspero Cecílio Coimbra, João Vianna de 
Figueiredo, Thomaz Paula Gaspar, Jacy de Assis, Rômulo Cardillo, Luiz 
Sallles Navarro, Nicolau lntroncaso, Roque de Souza Dias, Francisco 
Teixeira Branco, Alfredo Januário de Magalhães, José Barbosa da Luz, José 
Fraissat Almeida, Luiz Alfredo de Magalhães, Marianna Pinheiro, Paraíso 
Tardelli, Alfredo Poli, João Eugênio de Almeida, José Ary de Almeida, Stella 
Rios Pinto, Maria Corina de Almeida, Antônio Magalhães Alves, Hortênsia 
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Coimbra, Lélio de Almeida, José Rios Pinto, Theophilo Dias Castejon, Luiz 
Amaral Pimenta, lrondina Siqueira Assis, Jovino Machado, João Gabriel 
Ribeiro, João Ubirajara Moreira, Andrelino Luiz de Figueiredo, José Bruno de 
Souza, Cincinato Gaspar, Luiz Leite, Wladimir Resende Pinto, Magnólia 
Pinheiro Guimarães Alves, Júlio Costa, Domingos Vômero, João de Moraes 
de Miranda, Jaime Xavier, José de Castro, Lúcia Cesarina dos Anjos, Maria 
Antonieta Coimbra Costa, Salathiel de Almeida Jr., Joaquim de Almeida 
Pinto, Maria Navarro Paoliello e Antenor Gaspar. 

Cumpro os desígnios do tempo e o desejo daqueles alunos, lendo, um por 
um, seus nomes, na Casa do povo mineiro, com a emoção que toma conta 
de mim. 

Ao ler esses nomes, tenho certeza de que citei o sobrenome da maioria 
das famflias que povoam o Município de Muzambinho atualmente. Algumas 
outras vieram depois, mas são essas as raizes da vida do município. Alguns 
nomes são de outras cidades, como Castejon, da família do ex-Deputado 
Castejon Branco, de São Sebastião do Paraíso, e Fraissat. 

Tomo a liberdade de pinçar alguns nomes. Cito Lydio Machado Bandeira 
de Melo, cuja filha aqui está Profa. Amalia Bandeira de Mello, honrando-Qos 
com sua presença. (- Palmas.) Ele encabeça a lista dos alunos e tornou-se 
professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, ensinando, por 
20 anos, na principal escola de Direito da Capital mineira, de 1951/71. 

Temos também Joaquim Vergilio de Macedo, pai de Antônio Nilo de 
Macedo, médico da mais expressiva capacidade, que serviu Muzambinho 
durante todos esses anos, depois de ter se especializado na Suíça e nos 
Estados Unidos. Hoje, é representado, em Belo Horizonte, pelo Dr. Ricardo 
Jacob Macedo, filho médico; Andréa Macedo, filha enfermeira que atua no 
Hospital do IPSEMG; e Rodrigo Macedo, odontólogo e, em Muzambinho, por 
outro filho médico, Dr. José Roberto Macedo, cirurgião. A linhagem de 
Lamartine Macedo deu origem ao Juiz de Direito Ivan de Macedo. 

Da linhagem de D. Cidinha Macedo Bócoli, com inúmeros filhos. Destacaria 
José Alfredo de Magalhães, pai de Heloisa, Maura e Neusa, moradoras de 
Belo Horizonte. Infelizmente, apesar de tanto vibrarem com a difusão da 
cultura de Muzambinho, não puderam estar entre nós, porque Neusa Maria 
de Magalhães, minha colega de 4• série ginasial, está severamente enferma. 

Quero ainda falar da Profa. Petronilha lnnacarato Bueno, Diretora da 
Escola Cesário Coimbra, familiar do recém-aposentado Juiz do Tribunal de 
Justiça Militar de Minas Gerais, Dr. Luiz Marcelo lnnacarato, e do 
Desembargador, nascido em Muzambinho, Dr. Jacomino lnnacarato, já 
falecido. 

Temos também Clarinda Tardelli Bonelli, Diretora da escola estadual mais 
importante do Município de Monte Belo; Luiz Leite, um mito da advocacia em 
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todo Sul de Minas; e Fábio de Oliveira Coimbra, que, sendo eu filho de 
ferroviário, atendia-me como médico da Cia. Mogiana de Estrada de Ferro. 
Ele é irmão do saudoso Dr. Ismael de Oliveira Coimbra, grande vulto da 
medicina e da política de Muzambinho, que aqui está presente, com sua filha, 
ex-Diretora Maria Antonieta Coimbra Campedeli. 

Cito ainda o Sr. Nicolau lntroncaso e o Dr. Jacy de Assis. Quem era o Dr. 
Jacy de Assis? 

Dr. Jacy de Assis, filho de Muzambinho, poderia ser reverenciado aqui, 
hoje, como uma das figuras importantes da vida da nossa cidade, fruto desse 
colégio, ele que foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Uberlándia 
e, por 20 anos, seu Diretor, um dos criadores da Universidade Federal de 
Uberlândia. É bom poder lembrar de Geraldo Freire, Deputado Federal, que 
enviou a mensagem para a cerimônia de Muzambinho, ele que foi um dos 
líderes dos governos militares da época de 1964, um dos vultos mais 
prestigiados da política mineira lá na Câmara dos Deputados. Gostaria de 
lembrar do pai de um meu colega de turma de Medicina, do Prol. Orlando de 
Carvalho, que, nascido em Pouso Alegre, estudou em Muzambinho e foi um 
dos grandes vultos desse Liceu Municipal; chegou a Reitor da UFMG, 
lecionou direito constitucional desde 1938, na Faculdade de Direito da 
U FMG, e desde 1954, até sua aposentadoria, lecionou Teoria Geral do 
Estado. Minha mulher teve o privilégio de ser sua aluna, e muitas vezes, 
quase se aposentando, com idade avançada, sempre perguntava para a 
minha mulher como estava a minha filha Fabíola. Uma memória fantástica do 
Prol. Orlando de Carvalho. E diria que ele foi muito mais do isso: estudou da 
Sorbone, foi Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1974, e foi 
Secretário de Estado da Educação no Governo Milton Campos. Era uma 
figura que outrora passava nos trens da ferrovia, da Mogiana e pernoitava no 
Distrito de Juréia, estudando no Liceu de Muzambinho, filho de Pouso Alegre, 
dos mais expressivos nomes desse educandário. E temos tantos outros. 
Espero que o Prol. João Marques, na sua fala de ex-Diretor, possa refrescar 
minha memória com mais alguns nomes, pois gostaria de resumir neste 
momento alguns desses nomes importantes que tenho que citar. E, ao citar 
os nomes desses filhos do Liceu de Muzambinho, do seu Colégio Estadual, 
do seu Ginásio Mineiro, da Escola Salatiel de Almeida, devo dizer que boa 
parte dessa Mesa é composta de ex-alunos do Liceu, excetuando o nosso 
representante do Corpo de Bombeiro, que é jovem e que é de Belo 
Horizonte, não conheceu o Liceu. Temos aqui o Desembargador Hugo 
Benson Júnior, ex-aluno do Liceu, hoje uma das maiores expressões do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Presidente do TRE-MG, ao lado do 
recém-empossado Governador Tibagy Salles de Oliveira, expressiva figura 
da magistratura mineira, filho de Muzambinho, ex-aluno do Liceu Estadual; O 
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Prefeito Sérgio Arlindo Paoliello; o próprio Dr. João Marques, que também 
estudou no Colégio São José. Mas o Dr. João Marques foi mais do que ex-
aluno, foi Diretor por oito anos, e tive o privilégio de ser aluno do Colégio 
Estadual de Muzambinho, na época até de transição do Reitor para o Diretor 
João Marques de Vasconcelos. Com muito orgulho e com muito respeito, 
refiro-me à sua pessoa, Prol. João Marques, porque, na verdade, se hoje 
posso estar aqui ocupando esta tribuna, muito lhe devo; muito devo ao Prol. 
Paulo Vilhena, de Latim, aos professores irmãos Sebastião Mariano Franco 
de Carvalho e José Mariano Franco de Carvalho; muito devo à Prata. Olga 
Cerávolo Bueno de Resende, já falecida, mas devo à Diretora da minha 
época, Olga Santos Neves, aqui presente (- Palmas.), com quem pude 
desfrutar os ensinamentos da História. Ela que me incutiu meus primeiros 
sentimentos da luta libertária deste Estado de Minas Gerais ao nos ensinar a 
belíssima página dos movimentos libertários de Minas Gerais e, ao mesmo 
tempo repudiar a opressão da conquista do México, pelos espanhóis, de 
Cortês, da conquista do Peru, dos Incas, por Pizzaro. 

Todos são exemplos de opressão, que a senhora nos ensinou. Talvez isso 
tenha transformado a nossa personalidade, fazendo-nos um dos 
parlamentares que lutam pela defesa dos oprimidos, pelos pobres, pelos 
países do Terceiro Mundo e pelo Sul, contra a prepotência do Norte dos 
ricos. Agradeço a essa estirpe de professores, ao Sr. Walter Cipriani, ao Sr. 
Titio, ao Welington de Oliveira, à Prata. Odila, à Prata. Mafalda Tardelli e à 
Prata. Maria Antonieta Varoni, D. Netinha, com filhos na Capital. Tenho de 
louvar também um ex-aluno, o Presidente da Câmara, Dr. Luiz Fernandes 
Francisco. Vejo, neste Plenário repleto, o nosso historiador, Ivan Vieira, ex-
aluno do Colégio, que tem contribuído com o resgate da história do nosso 
município; a Prata. Daclé Vilma de Carvalho, que é de Juréia, professora de 
Enfermagem da UFMG e doutora em Enfermagem pela USP; a minha 
esposa, Adalete Nunes, advogada, ex-aluna e minha brilhante assessora; Dr. 
Gênio Itamar Vieira; e seu irmão Sérgio Vieira. Registro a presença do nosso 
vizinho, Deputado Dilzon Melo, de Varginha; do ex-Juiz, Advogado Elson de 
Paula; e do odontólogo e amigo particular, Lázaro Casiano Pereira Filho. 
Exalto a presença do ex-Presidente da Sociedade Mineira de Ortodontia, filho 
de uma das expressões do Colégio, a Prata. Lourdes Costa, o Dr. José 
Ferreira Rocha Filho. Gostaria de enumerar todos os nomes, mas acredito 
que o Presidente da Mesa, daqui a pouco, fará soar a campainha. cortando a 
minha fala. Peço desculpas por não enumerar os nomes de todos os 
presentes, mas não poderia deixar de falar do meu ex-Chefe de Gabinete, 
quando fui Prefeito de Muzambinho, João Batista Dias, hoje gerente de uma 
empresa multinacional de Belo Horizonte; do meu ex-assessor, ex-aluno do 
Colégio, locutor de rádio, Waldir Abraão; de dois amigos de Muzambinho que 
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por lá passaram: o ex-gerente do Banco do Brasil, Marinho Margarida 
Vieira; e do ex-gerente do Banco do Brasil, José Galvão; e da Profa. Meiga 
Vilas Boas Vasconcellos, esposa do nosso Diretor João Marques. A vida 
dessa personalidade é das mais profícuas, não apenas como mãe de família, 
com um prole numerosa e bem sucedida, mas também como professora 
dedicada, artista plástica e escritora. Poderia falar de tantos vultos de 
Muzambinho, mas o tempo não me permite. 

Cito ainda um ex-aluno do Colégio, que nos mandou uma mensagem, o 
Deputado Federal Walfrido dos Mares Guia, irmão do ex-Secretário da 
Educação, João Batista dos Mares Guia, cujo pai Dr. José Maria dos Mares 
Guia, nasceu em 1906, em Santo Antônio do Monte, e faleceu recentemente. 
Ele foi professor universitário, sempre exaltado pelos seus filhos, como um 
produto expressivo do Lyceu de Muzambinho. 

Vou encerrando minhas palavras, mas não poderia deixar de mencionar os 
ex-diretores. Falará por eles o Prol. João Marques, mas lembraria além de 
seus fundadores, Profs. Fernando Avelino Correia e Salatiel Ramos de 
Almeida, o Prol. Saint'Ciair de Magalhães Alves, que está aqui com seu filho 
Zuza, de Juiz de Fora, e Antônio Magalhães Alves, que era pai do ex-
Deputado Jairo Magalhães Alves, residente hoje em ltabira, mas nascido em 
nossa região. O Prol. Antônio João Magalhães Alves deu-nos 3 filhos 
importantes: Cláudio, o ex-Deputado Jairo Magalhães Alves, que, 
infelizmente, na última hora, não pôde aqui comparecer, e Graco. Todos 
nasceram em Porto das Flores, então distrito de Juiz de Fora. Seus familiares 
estão presentes aqui na galeria superior, bem como os Profs. João Marques 
de Vasconcelos; Olga Santos Neves; Reinaldo Benassi, radicado em 
Campinas; Válter Cipriani, Sr. Titio; lsac da Silva Brandão, também radicado 
em Campinas; Maria Antonieta Coimbra Cambedeli, que já mencionamos, 
cujo filho trabalha conosco no gabinete; José Carlos Ribóli, meu companheiro 
de turma; Maria Estela Resende Pereira; Roberto Bianchi e Maria Antonieta, 
Presidentes da Câmara, cada um em um biênio na época que fui prefeito; 
Helena Lúcia Elias Ribóli; Valdir Balaben, nascido em Limeira, São Paulo; 
Nilson Luís Bortolotti, que, por longos anos, foi Diretor do Colégio e Prefeito 
por duas vezes; Zélia dos Santos Tavares, nascida em Jacuí, uma das 
cidades mais antigas do Sul de Minas, a sede do bispado mais antigo do Sul 
de Minas; Maria Aparecida Batista Ribóli; Elza Maria Viana, nascida em Cabo 
Verde e radicada em Muzambinho; Lindalva Maria Morais Bueno, diretora 
dinâmica e combativa que hoje exerce a direção da escola e promoveu, 
durante um mês, festividades comemorativas do centenário do colégio, com 
todo amor e dedicação - não é muzambinhense, mas delfinopolitana, nascida 
naquele paraíso chamado Delfinópolis, às largas da represa de Peixoto, perto 
de Passos -, que está de parabéns e a quem homenageamos sinceramente 
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nesta ocasião. 

Depois de falar tantos nomes, de citar tantas pessoas, de rememorar tantos 
vultos, de mostrar para Minas Gerais, através desta tribuna do povo, tudo 
isso, não poderia deixar de dizer que Muzambinho não é aquilo que uma 
falsa leitora do "Estado de Minas" disse. Criticou-me por razões salariais e 
por minhas posições convictas sobre os atentados terroristas nos Estados 
Unidos. Disse que eu era escória de um canto geográfico perdido de Minas 
Gerais. Ao falar o que disse sobre o Lyceu Municipal de Muzambinho, o 
Ginásio Mineiro de Muzambinho, o Colégio Estadual e a Escola Estadual 
Prol. Salatiel de Almeida, refuto e repilo essas críticas, em nome dessa jóia 
de Minas Gerais que se chama Muzambinho. Repilo e refuto que minha 
cidade adotiva, Muzambinho, seja, por motivos pessoais contra mim, 
chamada de canto perdido de Minas Gerais. O que mostramos aqui, hoje, é 
que é uma das estrelas mais importantes da constelação de municípios 
mineiros e, quiçá, brasileiros. Embora queira repelir também as acusações 
contra mim, eu as admito como livre manifestação do pensamento. 

Tenho, em mãos, a carta da pessoa. Poderia até processá-la - tenho a 
carta comigo - por me chamar de ladrão por causa dos salários que a 
Assembléia Legislativa paga, há muito tempo, aos seus Deputados. Essa não 
é uma questão para o momento, mas houve excessos, por parte da imprensa 
de Minas Gerais, que bateu muito, bombardeou muito com bombas 
cibernéticas esta Casa, como se quisesse desmontar o Poder Legislativo. 
Respondo a isso com a frase do nosso 1°-Secretário, Deputado Mauri Torres: 
o parlamento pode custar caro ao povo, ao Estado e ao País. Que fechem o 
parlamento, mas sujeitem-se a viver sob as garras da ditadura, porque um 
Estado sem parlamento é um pais de ditadura. Submetam-se a viver sob as 
garras da ditadura, com todos os seus efeitos, como a falta das garantias e 
direitos individuais, com a falta da liberdade democrática. Aí, sim, teremos um 
Estado que não custa nada. 

É claro que havia distorções e exageros nos salários, mas não precisava a 
imprensa de nosso Estado desmoralizar, achincalhar e enxovalhar tanto um 
parlamento, como aconteceu com esta Casa, nos últimos tempos. Não aceito 
as críticas nos moldes em que foram feitas. Sabemos todos que, quando a 
imprensa quer, é destrutiva. A maioria dos Deputados desta Casa que se 
manifestou contra esse episódio teve suas frases de 5 ou 6 segundos 
meramente pinçadas para servir de prova contra si mesma. A imprensa 
jamais nos deu oportunidade de falar 5 ou 1 O minutos ao vivo, para 
defendermos certos aspectos do Legislativo. 

Quero fazer disso também o meu protesto, porque, hoje, podem conhecer 
este Deputado que fala da tribuna para Minas Gerais. Não é a escória de um 
recanto perdido dos cantões de Minas Gerais. Está provado, hoje, que somos 
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fruto de um educandário que nos ensinou a ser humano acima de tudo, 
que nos ensinou a descobrir que o maldito mercado da globalização tem 
matado, que a valorização do ter, que os meios de comunicação apresentam 
para a população, acima do ser, destrói o humanismo. O consumismo, o 
erotismo, isso tudo é criação da mídia dos tempos modernos. Realmente, um 
dia, temos de desnudar isso para o povo menos culto, menos inteligente, que 
somente lê as manchetes muitas vezes despudoradas da própria imprensa. 

Quero terminar a minha fala com a frase tão prometida de um mineiro de 
Muzambinho, o ex-aluno do Liceu Jaci de Assis, expoente do direito mineiro, 
Diretor da Faculdade de Direito na Universidade Federal de Uberlândia. Nós, 
gerações de várias épocas, nos inseriremos em sua frase, com a qual quero 
terminar o meu pronunciamento nesta tarde emocionante. Filho de ferroviário, 
que sonhava ser Deputado antes de ser médico, aqui cheguei sem um 
empurrão de dinheiro de quem quer que seja, sem apadrinhamento de quem 
quer que seja, mas unicamente por aqueles que conheceram minha vida 
profissional na medicina e por aqueles que acompanharam os meus 
primeiros trabalhos políticos, no Colégio Estadual de Muzambinho, como 
Presidente do seu grêmio, onde fui colega de Maria de Lourdes Ferreira, aqui 
presente como coordenadora do Coral. 

Chegamos a esta Assembléia devido aos ensinamentos desse 
educandário, dos ensinamentos da minha família e dos ensinamentos 
religiosos, que me propiciaram não ser uma escória - como muitos pensam 
de mim -, mas cidadão de uma cidade mineira altamente evoluída e 
politizada. De tão altamente politizada e evoluída, é capaz de produzir 
parlamentares como eu, que tem a coragem de, nesta Casa, falar com 
autenticidade o que pensa, porque não sou daqueles políticos que acham 
que devem falar o politicamente correto. Falo o que politicamente penso. 

Neste momento, não tenho por que deixar de reconhecer isso ao meu 
Colégio. Lembro-me do Prol. João Marques incentivando-nos a ouvir a 
"Cadeia da Legalidade", num momento de crise institucional do País, quando 
a ditadura ameaçava abater-se sobre nós. Queríamos a preservação da 
democracia. Agradeço ao regente do coral, o meu amigo Acácia Donizete 
Vieira, que muito me ajudou a ser Prefeito de Muzambinho. (- Palmas.) 
Agradeço a presença do Cel. Antônio Carlos, que foi Comandante da Polícia 
Militar no Governo Azeredo, do Cel. Edevar de Oliveira, nascido em 
Muzambinho, do Cel. Vérter Santa Cecília, também Muzambinhense dos 
Carnevalli. Agradeço ao Cel. Herbert Magalhães, também nascido em 
Muzambinho, que foi Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar no Governo 
Azeredo. Agradeço ao colega que acaba de chegar, o Deputado Aílton Vilela, 
de Três Corações. Agradeço a todos os que vieram de Muzambinho, em três 
ônibus, e aos que vieram em seus carros particulares. Não perderam o seu 
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tempo. Se alguém perguntar o que vieram fazer em Belo Horizonte, neste 
momento, eu diria que vocês vieram numa cruzada cívica pela conservação 
do espírito educacional do Liceu de Muzambinho. Isso é o bastante. 

O Dr. Jaci, no dia 25/9/26, na sessão da saudade, quando o colégio 
completava o jubileu de prata, disse: "Eu me revejo no Liceu, anos atrás, 
vivendo esta mesma hora emocional. Volvo os meus olhos para esta Casa, 
que sempre será minha, todo contrito no enternecido deleite dessa 
lembrança. Neste santuário querido afloraram os sonhos mais queridos da 
minha vida". Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito Sérgio Arlindo Paoliello 
Presidente da Mesa que ora nos deixa, Deputado João Paulo, 

representando o Sr. Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, 
membros deste Legislativo, autoridades, meus queridos conterrâneos, é uma 
grande honra receber do Deputado Marco Régis o convite para integrar esta 
Mesa solene em comemoração ao centenário da Escola Estadual Prol. 
Salatiel de Almeida. 

Muzambinho se sente honrada com esta homenagem prestada a sua 
histórica e conceituada escola, que vem formando, ao longo dos anos, jovens 
que trazem muito orgulho para nossa Muzambinho e região, alguns dos quais 
presentes neste ato. 

Dessa forma, a Escola Estadual Prol. Salatiel de Almeida, como formadora 
de jovens, constitui um patrimônio de Muzambinho. 

Injusto seria nomear os destaques que passaram por aquela instituição, 
pois são tantos os nomes, que poderíamos cometer injustiça com algum 
esquecido. Em todas as áreas do conhecimento humano, temos nomes que 
se destacaram no cenário nacional e passaram pelos bancos de nossa 
querida escola, alguns dos quais estão presentes neste ato comemorativo. 

Agradecemos, em nome do povo de Muzambinho, a homenagem que está 
sendo prestada por esta Casa Legislativa, por iniciativa do Deputado Marco 
Régis, que faz parte da plêiade de nomes de primeira grandeza que 
freqüentaram os bancos da Escola Estadual Prol. Salatiel de Almeida. 

Que Deus continue abençoando e protegendo nossa querida Muzambinho. 
Meu muito obrigado e boa-tarde. 

Palavras do Vereador Luiz Fernandes Francisco 
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis, presidindo esta reunião especial e 

representando o Presidente, Deputado Antônio Júlio; Deputados; querida 
Profa. Lindalva Maria de Moraes Bueno, Diretora do colégio; Prefeito Sérgio 
Arlindo Paoliello; Dr. Tibagy Salles de Oliveira; Prol. João Marques de 
Vasconcelos; Dr. Hugo Bengtsson Júnior; Cap. Felicio Teixeira, do Corpo de 
Bombeiros; Prola. Maria Lilia de Almeida Matos, representante da família do 
Prol. Salatiel: vindos do Sul das Minas Gerais, aqui estamos, honrados com 
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Como um caminho de rios, nossa escola viu passar pelo seu leito uma 
infinidade de pessoas que galgaram postos importantes na história do 
município, do Estado e do Brasil, inclusive o querido amigo Deputado Marco 
Régis, o Dr. João Marques de Vasconcellos, o Dr. Licurgo Leite Filho, o Dr. 
Vantuil Abdala, o Dr. Hugo Bengtsson Filho, o Dr. Tibagy Salles de Oliveira, o 
apresentador Milton Neves, além dos Vereadores presentes e da pessoa que 
vos fala, entre outros. 

O Colégio Estadual deixou em todos nós inúmeras recordações, 
temperadas com o sabor da juventude e regadas com o molho do idealismo. 

Neste momento de tanta incerteza e angústia, talvez a aula mais 
importante da sabedoria centenária da nossa escola seja a afirmação 
esperançosa de que é possível reencontrar a tão procurada paz, quando ela 
estiver apoiada na justiça, e esta, no respeito por toda e qualquer espécie de 
vida, sobretudo a humana. 

O nosso pensamento volta agora aos tempos de estudante do Colégio 
Estadual Prol. Salatiel de Almeida, e concluímos que continuamos 
aprendizes, estudantes do grande e maravilhoso mistério da professora vida, 
que nos ensina: "Há caminhos sim, para a humanidade; é possível, sim, ser 
feliz." 

Acena para nós um novo ciclo cultural, em que mais importante do que ter 
será ser; em que o homem deixará de ser o lobo do homem (no dizer do 
filósofo francês Rousseau) para ser irmão do homem - e no dizer do salmo: 
"Como é bom o irmão habitar com o irmão". 

Nós, brasileiros, que sempre recebemos e respeitamos todos os povos e 
culturas; nós, mineiros, que temos vocação para a liberdade; nós, 
muzambinhenses, que crescemos e nos formamos no seio dessa escola 
centenária; todos nós que mamamos do leite bom da esperança e da ordem, 
temos razões de sobra para comemorar, pois já tinha dito o humilde Senhor 
nascido em Belém: "Isto que vos mando - que vos ameis uns aos outros, pois 
nisto se resume toda a lei e os profetas" ... e, então, o que parecia impossível 
se tornará realidade como em um passe de mágica. 

Com essas palavras cheias de emoção e com a voz quase embargada, 
queremos agradecer, em nome do povo muzambinhense, ao Exmo. Sr. 
Deputado Antônio Júlio, Presidente desta augusta Casa de leis, por esta 
reunião solene, que está sendo acompanhada, com certeza, por grande parte 
de nossa população, por meio da Rádio do Povo, de '11ashes" da jornalista 
Vânia Alves e da TV Assembléia. 

Finalmente, agradecemos de coração ao nosso Deputado Marco Régis, 
pela indicação desta reunião solene, cívica e democrática, assim como a 
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todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para a realização deste 
evento. Esse é um valente Deputado, batalhador incansável pelos direitos 
sociais e pelas causas populares, sempre defendendo com bravura e 
respeito Minas e o País. 

O povo de nossa cidade e região, com certeza, está bastante agradecido 
com esta homenagem que é prestada à nossa escola centenária, berço 
educacional digno de ser copiado e admirado. 

Não poderíamos deixar de parabenizar a direção do educandário, assim 
como todos os seus professores, alunos e colaboradores. 

"O tempo não há de desembocar na velhice, mas sim na sabedoria". De 
novo, o Sr. Olinto bate na panela velha ... Acaba a aula, começa a vida ... 
Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - A Presidência convida os 

presentes a ouvir o Coral Centenário da Escola Estadual Prol. Salatiel de 
Almeida, que apresentará "A Marcha dos Condores", hino oficial do colégio, 
com letra de Joaquim Giraldi e música da Prata. Dirce Agostinho Gaspar. 

- Procede-se à apresentação do coral. 
- O Sr. Presidente - A Presidência agradece a cobertura da Rádio 

Cidadania, de Muzambinho. 
Palavras do Sr. João Marques Vasconcellos 

Exmo. Sr. Deputado Marco Régis, Presidente desta sessão, representante 
de Muzambinho e da região, médico, ex-Prefeito de nossa cidade; agradeço 
o especial convite para estar nesta solenidade; Prata. Lindaura Bueno, que, 
com tanta competência, continua a trajetória bonita dos 1 00 anos da Escola 
Estadual Prol. Salatiel de Almeida; ilustres Desembargadores Hugo Bengtson 
e Tibagy Salles, que vão me permitir a vaidade de dizer que são meus ex-
alunos; Prefeito Sérgio Arlindo Paoliello, que tão bem está gerindo os 
destinos da cidade; Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, Dr. 
Luiz Fernandes Francisco, Cap. Felício Teixeira; Prata. Maria Lília; 
Deputados que passaram por esta reunião ou aqui estão - Fábio Avelar, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Ambrósio Pinto, Sebastião Navarro Vieira, Sávio 
Souza Cruz, João Leite, Maria Olívia, Agostinho Silveira , Miguel Martini, 
Dilzon Melo, Alencar da Silveira Júnior, Eduardo Hermeto, Luiz Fernando 
Faria; a V. Exas., permitam-me render homenagem especial, incluindo os 
Deputados Dimas Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva, de um ex-colega que 
vem aqui dizer que os respeita porque conhece a dificuldade de sua função e 
sabe da valia desta Casa e de cada Deputado para a normalidade 
democrática e o bem-estar de Minas Gerais e do Brasil; Lília Mantovani, 
autora do hino da cidade, letra e música; Olga Santos, Diretora que vai me 
permitir fugir um pouco de um relatório de nomes e falar para os professores, 
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alunos e convidados alguma coisa que sei estar no coração, na mente e 
nas intenções da maior parte deles, para não dizer da totalidade, sobretudo 
dos professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Prol. Salatiel de 
Almeida, de Muzambinho; coral, estudantes; moçambo é um termo do lundês 
de Angola que dava nome a um enfeite de metal. Moçambo existe perto da 
sede do município. Muzambinho é seu diminutivo. Distrito de São José da 
Boa Vista do Cabo Verde, pertencente ao Município de Caldas pela Lei no 
1.095, de 7/10/1860. Município e vila de Mozambinho, após Muzambinho, por 
força da Lei no 2.500, de 12/11/1878, que englobava os Municípios de Dores 
de Guaxupé e de Santa Bárbara das Canoas, hoje Guaranésia. Apenas 23 
anos depois de tornar-se município, uma plêiade de cidadãos que 
pressentiam e antecipavam o futuro - Fernando Avelino Corrêa, Cel. 
Francisco Navarro de Moraes Sales, Prol. Júlio Brandão, aos quais se 
associou o Prol. Salatiel de Almeida - criou um dos primeiros 
estabelecimentos de ensino de Minas e do País, equiparado ao Colégio D. 
Pedro li. 

Também por esta época, um grupo de cidadãos se reúne e constrói o 
Teatro Municipal, centro e coração de atividades culturais na nova cidade. A 
precoce preocupação com a cultura criou para Muzambinho, com justiça, a 
homenagem de ser chamada a Atenas sul-mineira. Cem anos, agora, Prot• 
Olga Santos, depois que esses quatro paladinos criaram o educandário. Falar 
de 100 anos de escola é falar de ensino e de educação. E falar de ensino e 
educação é falar de vida, de mundo. 

Permitam-me algumas considerações. As escolas têm, fundamentalmente, 
duas finalidades: instruir e preparar para viver; instruir e educar. Como 
instrutora das novas gerações, as escolas colocam para os alunos a 
aquisição do saber, da ciência: a física e a química, a dissecação da matéria 
bruta, que hoje está indo longe na busca dessa matéria talvez primordial e 
única, ao mesmo tempo matéria e energia, fundamental e primordial na 
constituição do cosmos, ou, então, as ciências da matéria orgânica ou as da 
alma humana tendem à necessidade do saber. Depois, também transmitem, 
meus caros estudantes, nas salas de aula, aquilo que a humanidade anterior, 
que as gerações que os precederam conquistaram no domínio da feitura, do 
fazimento, da fabricação, da mecânica, do saber fazer, da possibilidade que o 
homem tem de transformar o mundo ou, pelo menos, mantê-lo bom. 

As artes e a mecânica são transmitidas na escola. É obrigação das 
escolas. Hoje, essa capacidade de feitura faz de tudo, mergulha no mistério 
do átomo, cria engenhos de toda ordem. A cibernética encurta e aproxima os 
fatos e acontecimentos, mas as escolas não param aí. O homem não é 
apenas o animal que procura saber, não é apenas o animal que tem 
necessidade intelectiva, que toma os materiais, a pedra, a madeira, os metais 
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e faz os seus túmulos e seus altares, suas construções e suas obras de 
arte. Mas o homem que não é pessoa e que não vive isoladamente, que se 
insere num organismo, o homem que não é apenas indivíduo, mas é também 
cidadão, membro de uma comunidade, faz parte de associações, esse 
homem tem necessidade de conhecer a própria história da humanidade. D. 
Olga, professora de história, para ter condição, como que numa análise de 
consciência, de verificar o que foi prejudicial na construção dos destinos 
humanos, a escola ensina também a ética, a religião, a moral, a lei, todas 
essas disciplinas práticas que norteiam o comportamento e que impedem, 
como foi dito aqui pelo Presidente da Câmara, que o homem se torne lobo 
dos outros homens. A escola visa criar condições para que o aluno, desde a 
escola primária até formar-se em nível superior ou em nível de 
especialização e de pesquisa, torne-se agente participante da construção de 
um mundo e de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais feliz ou, 
pelo menos, menos infeliz. Façam comigo um exercício que gosto de fazer: 
imaginemos por este mundo afora algumas das belas coisas da vida -
podemos ver, imaginando, em algum lugar deste mundo, moços e moças 
reunidos, cheios de esperança, em risadas alegres, estimulando-se 
mutuamente na crença no futuro e na construção desse porvir. Talvez, hoje à 
noite, na Broadway, encenem uma peça, talvez de Verdi, associando a 
necessária preocupação turística com a satisfação da eterna fome e sede 
humana de beleza. 

Em Haia, talvez, hoje tenham se reunido os Juízes do Tribunal 
Internacional - que julgam os crimes do mundo, dentro do Direito, da lei e da 
justiça-, com ilustres Desembargadores presentes. 

Talvez, no alto de uma cordilheira, por entre as serras do Afeganistão, em 
uma prega daquelas montanhas de pedra, uma jovem, mãe pela primeira 
vez, esquecida de tudo o mais, olhe nos olhos de seu filhinho e sinta as 
promessas bonitas e os amores da vida. 

Talvez, neste instante, em um rincão de Minas Gerais, o povo, em sua 
espontaneidade, entregue-se àquelas manifestações de alegria: suas 
danças, folias de Reis, quadrilhas e festas simples de batizado e casamento, 
dando prosseguimento ao que constitui a parte mais bonita da alma do povo 
que mora nos rincões dos interiores nossos. As grandes cidades 
cosmopolitizam-se, transformando e machucando a beleza primeira das 
almas nacionais e estaduais. 

Talvez, em algum hospital, um corpo de médicos esteja trabalhando, há 
mais de dez horas, insistindo na salvação, por meio de cirurgia melindrosa, 
da vida de um ancião de 80 anos, porque vida é vida. 

Estou vendo - e vejam junto comigo - o que há no mundo de viços, sorrisos, 
formas, cores, sons, idealismos, esperanças, expectativas e mocidade, que 
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Agora, façamos outra viagem, sigamos outra fantasia. Vamos fazer uma 
incursão rápida pelas mazelas tristes do mundo. Também, neste exato 
instante, milhares de crianças talvez estejam morrendo de inanição, frio e 
sede, sem teto, por culpa de toda a humanidade. 

Neste instante, os organismos internacionais, criados para cuidar da 
melhoria do mundo, estão se deixando levar pelo voluntarismo dos mais 
fortes. A ONU, com duzentos e poucos países membros, tem 25 países 
cardeais, sendo que 5 se arrogaram o direito de veto. São países que 
querem se fazer passar por paladinos da democracia, defendendo-a na casa 
dos outros, mas vivendo problemas eleitorais seriíssimos. 

Falo dos Estados Unidos, que se constituíram no escândalo eleitoral mais 
terrível do século passado. Enquanto falam da democracia, esquecem-se de 
que Estados e comunidades são reuniões de cidadãos e cidadãs que têm os 
mesmos direitos, devendo todos manifestar-se, diretamente ou através de 
seus representantes legítimos, sobre os destinos de sua comunidade. 

No entanto, os poderosos desejam comandar o mundo de uma forma que 
chamo de "xerifismo", ou seja, como xerifes do mundo, esquecendo-se de 
que a globalização existe e pode trazer vantagens, mas, para aceitá-la, ela 
terá de ser administrada democraticamente, com votos iguais na decisão dos 
destinos do mundo. Aliás, a globalização globaliza o interesse de uns poucos, 
mas não, as grandes conquistas tecnológicas e as conclusões das pesquisas 
a que chegaram os países mais fortes. 

Caros estudantes, professores, convidados, senhoras e senhores, Meiga, 
minha esposa, que está presente, meus filhos, minhas filhas, meus genros, 
há uma série de opções que fizemos. Nós, excluindo vocês que estão 
iniciando, temos uma parcela de responsabilidade por essas mazelas do 
mundo. Há opções discutíveis. Há opção pelo ouro. O poeta já falava, e o 
Prol. Paulo já deve ter dito isso para os ex-alunos mais velhos: "auri sacra 
!ames", a execrável fome do ouro, do dinheiro e da riqueza. O dinheiro é 
necessário como instrumento, honesta e legalmente ganho, mas não pode 
ser transformado em meta e objetivo de uma vida humana, muito menos de 
uma coletividade. Fizemos uma opção pela violência e pela guerra. Justiça se 
faça ao Fernando Henrique Cardoso, porque, ontem, explicitamente, disse 
que a guerra não é a solução para os problemas do mundo, inclusive para a 
construção da democracia e para impedir o terrorismo. Abram os jornais 
insuspeitos, como a "Folha de S. Paulo", o "Estado de Minas", o "Estado de 
S. Paulo" e o "Globo", e vejam os artigos de fundo, escritos por pensadores, 
inclusive americanos. Dizem que, se os mais ricos investirem na educação e 
no alimento, precisariam de, mais ou menos, US$250.000.000,00 para 

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



543 
extirpar a fome, por exemplo, do Afeganistão. Isso seria muito mais 
produtivo do que a guerra. Mas há também uma verdade, insinuada pelos 
jornais e pelas revistas: a guerra é boa para muitos. Não cairemos na 
hediondez de afirmar que "a guerra é como fazer um omelete. Não se faz 
omelete sem quebrar os ovos". Não entenderemos essa linguagem que 
afirma que a guerra é necessariamente suja e que há os efeitos colaterais, 
mas devemos nos lembrar de que esses efeitos significam a morte, pelo 
mundo afora, de crianças, de mulheres, de velhos e de tudo que há de bom 
em um país. 

Mazelas do mundo, nossas democracias são muito mais virtuais e rituais 
do que materiais. Contentamo-nos com os ritos das eleições, mas, quando se 
trata da distribuição, não estou dizendo da distribuição igualitária dos bens, 
pois isso seria quixotismo e utopia. Penso estar na hora de fazer alguma 
coisa. Tenho certeza de que muitos parlamentares brasileiros, muitos 
professores e esses alunos que aqui estão concordam que o sobejo, aquilo 
de que não precisamos para a manutenção de vida normal e de certa 
garantia de futuro para a família, deve ser redistribuído. 

Alunos, professores, convidados, Deputados, membros da Mesa, falar de 
escola é falar de instrução e educação. Portanto, é falar de vida e de mundo. 
A escola tem necessariamente de se inserir na vida, na comunidade local, em 
círculo concêntrico também no Estado, ampliando-se para a vida do país. 
Enfim, deve se inserir numa globalização sadia e cristã, nas preocupações do 
mundo todo. 

Professores da Escola Estadual. Prol. Salatiel de Almeida, professores 
mineiros que me ouvem por meio da TV, à qual presto minha homenagem, 
ensinem as ciências e as técnicas, os modos de transformar a natureza, mas 
se preocupem, sobretudo, em formar os cidadãos, para que tenham clara 
uma ânsia de crescimento pessoal, que significa vontade de crescer 
harmoniosamente, projeto que já é possivel desde a escola primária. É 
preciso que cresçam sob todos os aspectos da sáude, em saúde física, 
emocional, mental, social e religiosa. Ensinem seus alunos a querer se tornar 
pessoas prestantes. Que deixem, depois de chegar à idade mais provecta, na 
hora pela qual todos vamos passar, alguma lembrança de um bem coletivo 
que repercutiu para todos. Lembremo-nos de que o verdadeiro poeta nos diz 
que o homem e a mulher que se levantam erguem consigo uma fração da 
humanidade maior do que eles mesmos. 

Era moço, com mais ou menos 21 anos, quando deixei o Convento São 
Boaventura e fui para Muzambinho. Seminaristas, muitas vezes, vão para a 
área de ensino. Fui prestar meu serviço, acabar de aprender, estudar e servir 
a Muzambinho no Ginásio São José. 

É razoável e honesto que aqui se faça menção, nesse interregno da 
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continuidade daquela escola de 1901 até a de hoje, desse período que foi 
suprido, senhor historiador de Muzambinho, pelos padres franciscanos, nas 
pessoas de Frei Querubim, Frei Aristides e Frei Pedro. 

Por circunstâncias da vida, ia eu para São João del Rei, lecionar na Escola 
Santo Antônio, e recebi do padrinho Luiz Marques, meu pai adotivo, um apelo 
para que lá voltasse. Ele e madrinha Olga se sentiam muito sozinhos. Dizia 
ele também: "Por que São João del Rei, e não Muzambinho?". 

Minha história pessoal continuou. D. Olga talvez se lembre da primeira 
reunião em que, como Diretor do Colégio Estadual de Muzambinho, reunimo-
nos, professores e professoras magníficos, cujos conhecimentos, sem favor, 
poderiam ser reunidos numa enciclopédia de grande valia. Peço o 
testemunho de estudantes e ex-alunos do Colégio daquele tempo. Fico feliz e 
falo por D. Olga também e pelos outros Diretores: não deslustremos a história 
do educandário. Já naquele tempo, começávamos o ano letivo com uma 
reunião primeira do professorado, que definiria os objetivos da escola, 
inclusive no entrosamento entre as muitas disciplinas. 

Depois, professores por matérias afins, Física, Química, Matemática e 
Desenho, Latim, Português e línguas, iam, em grupos, por afinidade, fazer os 
planos de curso, os planos de unidade e os planos de aula. E as verificações 
periódicas? E as segundas épocas orientadas? E as reuniões semanais, em 
que corpos docente e discente se reuniam ante a bandeira nos períodos de 
intervalos que suprimíamos entre as aulas e cantávamos juntos o Hino 
Nacional, falando de pátria e do bem? Estávamos, ainda, talvez mais do que 
hoje, cheios de vida, de expectativas e de crenças. Professores que me 
ouvem: não deixem morrer essas expectativas, essas esperanças e essa 
crença no porvir. Colaborem para isso. 

Vou terminar, Sr. Presidente, agradecendo, mais uma vez, a honra de estar 
presente e de falar, Profa. Lindalva, em seu nome. O bonito desta situação é 
que, enquanto festejamos o centenário desta escola, ela, os professores, os 
estudantes, os funcionários de agora estão plantando as sementes do 
segundo centenário, tão prestante, temos certeza, como este que se encerra 
agora. 

Quero deixar uma palavra para vocês, estudantes. Disse que vocês têm de 
fazer jus ao que esperamos do seu verdor e capacidade de crescimento. 

Ajudem os seus professores. Colaborem. Façam do colégio um organismo 
dinâmico, recriador. Façam das suas escolas e de todas as escolas, em 
qualquer nível, centros catalisadores das suas comunidades. Reuniões 
freqüentes de professores, de pais e mestres, de alunos e mestres criarão e 
manterão um espírito que ajudará a definir o que é melhor e o que é pior. 
Então, haverá um extravasamento da escola, que ultrapassará os seus 
muros, e vocês invadirão as praças, os jardins, os clubes, as igrejas, as 
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rádios, os jornais, o campo de Muzambinho e de todas as cidades, num 
crescimento impulsionado por vocês, que já estarão, desde agora, 
colaborando para a reconstrução do mundo. Muito obrigado. 

Entrega de Placas 
O Sr. Presidente - Vamos promover a entrega da placa da Assembléia 

Legislativa, a qual homenageia o colégio estadual, e o fazemos, com muita 
honra, chamando a Profa. Lindalva Maria de Moraes Bueno, Diretora da 
Escola, com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo 
Estadual ao antigo Liceu de Muzambinho, hoje Escola Estadual Prol. Salatiel 
de Almeida, pelo seu primeiro século de existência. Graças a seus 
ensinamentos, milhares de jovens tornaram-se aptos a enfrentar e superar os 
grandes desafios impostos pela modernidade. Belo Horizonte, 25 de outubro 
de 2001. Deputado Antônio Júlio". 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Sr. Presidente - Concedemos, neste momento, à Profa. Lindalva Maria 

Moraes Bueno um momento para que possa entregar duas placas aos 
familiares dos fundadores do colégio, seus Diretores, que não puderam 
comparecer às solenidades lá em Muzambinho. Inicialmente, procederá à 
entrega de uma placa de homenagem à família do Prol. Salatiel de Almeida, 
na pessoa de sua filha, Profa. Maria Lília de Almeida Matos. 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Sr. Presidente - Queremos também convidar a Profa. I solda Bueno, filha 

do Prol. Júlio Bueno, um dos fundadores, para que possa receber a placa de 
homenagem das mãos da Profa. Lindalva Maria Moraes Bueno e pela 
Escola. 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Sr. Presidente - Neste momento, a pedido do Deputado João Leite, 

gostaria de entregar à Profa. Lindalva um mimo, que foi oferecido pelo 
mordomo do glorioso Clube Atlético Mineiro, há quase 40 anos, Sr. Walter 
Lopes, que descobrimos filho de Muzambinho, nascido nessa cidade. Na 
época, seu pai era policial do batalhão que lá se instalou. Walter de Souza 
recebeu esse convite somente ontem, mas teve a delicadeza de nos enviar 
uma camisa do Clube Atlético Mineiro, autografada por vários jogadores do 
Atlético, a qual pede entreguemos ao acervo histórico do colégio. 

- Procede-se à entrega da camisa do Clube Atlético Mineiro. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das autoridades e 

dos demais convidados. 
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 304• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
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Presidência do Deputado Durval Ângelo 
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ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite - Palavras do Prol. Valmireh Chacon 
- Palavras do Padre João Mac Dowell - Palavras do Prol. Hugo Pereira do 
Amaral - Apresentação musical - Entrega de placas. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) -A Presidência convida a tomar 

assento à mesa os Exmos. Srs. Fernando Alves, Secretário Municipal dos 
Direitos da Cidadania, representando o Prefeito, Dr. Célio de Castro; Prol. 
Hugo Pereira do Amaral, representando o Padre Henrique Cláudio Lima Vaz, 
impossibilitado de comparecer por motivos de saúde; Conselheiro Murta 
Lages, representando o Tribunal de Contas; Olavo Romano, representando o 
Secretário de Estado da Cultura, Sr. Ângelo Oswaldo; Padre João Mac 
Dowe/1, Reitor do Instituto Santo Inácio da Companhia de Jesus; Prol. 
Valmireh Chacon, Diretor da Universidade de Ciências Políticas de Brasília; e 
o Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Pe. 

Henrique Cláudio Lima Vaz, jesuíta, por seus 80 anos de vida, e o Instituto 
Santo Inácio da Companhia de Jesus - /SI -, que comemora 60 anos de 
atuação no Brasil. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Autoridades, prezado filósofo, professor e Padre Henrique, que faz de seus 

80 anos de vida um exemplo maior de humanismo, dirigentes, professores e 
alunos do Instituto Santo Inácio da Companhia de Jesus, nosso tão 
respeitado /SI, caros convidados, esta Presidência, associando-se à iniciativa 
do nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, com irrestrita aprovação do Plenário 
desta Casa, deseja manifestar a satisfação e a honra do Poder Legislativo de 
Minas Gerais em receber e homenagear, no dia de hoje, a Companhia de 
Jesus, por intermédio de um de seus mais ilustres representantes no Brasil e 
no mundo, Pe. Henrique Cláudio Lima Vaz, e o Instituto Técnico-Vocacional 
Santo Inácio, sediado nesta Capital. 

Os 80 anos de plenitude humana e intelectual de Padre Henrique e os 60 
anos de relevantes serviços prestados à educação e à cultura pelo Centro de 
Estudos Superiores da Companhia de Jesus convergem, na verdade, no 
pensamento precursor de Inácio de Loyola, cuja obra, por ser universal, 
atravessa e permeia os últimos cinco séculos da educação e da cultura do 
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mundo ocidental. 

Queremos evocar, por um momento, nesta justa homenagem ao Padre 
Henrique e ao ISI, Santo Inácio de Loyola, que nasceu fidalgo nos idos de 
1491, cresceu e foi educado como um nobre na corte da Espanha, sofreu os 
rigores da guerra na mocidade de seus 30 anos, quando decidiu defender 
sua pátria da invasão estrangeira nas terras de Pamplona, e, em seguida, 
enquanto se curava das cicatrizes da luta, descobriu missão muito maior a 
cumprir em sua vida. 

De fato, o caminho espiritual de Inácio de Loyola continua sendo a 
demonstração mais forte de que o destino da humanidade pode ser 
transformado. Transformado mediante a descoberta de que a existência 
humana tem um conteúdo que vai muito além da ambição e do egoísmo que 
dominam as mentes e os corações escravizados pelas glórias aparentes do 
mundo material, ambição e egoísmo que têm sido motores e agentes de 
todos os conflitos e guerras do passado e do presente, sob o signo da 
intolerância e do ódio entre os homens. 

O fundador da Companhia de Jesus decidiu fazer de sua vida um 
instrumento de amor e de harmonia entre os homens e transmitir-lhes a 
descoberta dessa ponte sublime que enlaça a criatura humana com o 
pensamento de Deus. Ao percorrer o caminho que o levou da sua cidade 
natal a Jerusalém, de Paris a Roma, passando pela iluminação de Manresa, 
na Espanha, onde recebeu a inspiração permanente contida em seus 
"exercícios espirituais", Inácio de Loyola continua, como nunca, presente no 
mundo de hoje. 

E essa presença se projeta no saber e na dignidade do Pe. Vaz, cuja 
influência na vida intelectual, política e social de nosso País é por todos 
reconhecida. A contribuição do seu pensamento e da sua obra adquire 
importância ainda maior, neste momento de verdadeira encruzilhada que vive 
a humanidade no limiar do séc. XXI. 

Quero repetir as palavras do Secretário-Geral da União Nacional de ex-
Alunos dos Jesuítas no Brasil, o eminente Pedro Reis Lima Neto, ao 
participar em Sidney, na Austrália, do Congresso Mundial de ex-Alunos, em 
julho de 1997. Naquela ocasião, propôs reflexões de extrema atualidade, nas 
seguintes palavras: "A igualdade entre os homens, a construção de uma 
sociedade mais justa e de uma convivência mais harmônica, de um mundo 
melhor, constituem nosso desejo e nosso querer. E o que temos feito para 
isso? O que estamos fazendo? O que podemos fazer para que essa 
aspiração seja uma realidade? tnácio, quando deu início à fundação dos 
colégios jesuítas, não o fez por acaso. Sabia que sozinho ou com a ajuda 
apenas de seus companheiros não conseguiria realizar as transformações 
sociais e humanitárias que desejava. Os colégios seriam centros formadores 
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de homens multiplicadores". 

Pe. Vaz e o Instituto Santo Inácio realizam, na ação pedagógica e no 
trabalho educacional, o sonho e a vida do gênio inspirador de Loyola: formar 
homens multiplicadores de exemplos luminosos, que buscam sempre ser 
mais, o mais rico. Não o mais poderoso, mas o mais humano. Não há 
prioridade mais urgente que esta no mundo de hoje. 

O Pe. Vaz, humanista respeitado pela análise a respeito da crise da 
modernidade sob os aspectos filosóficos, éticos, politicos e religiosos, sabe, 
corno poucos, que está chegando o tempo de os hornens superarem as 
barreiras de raças e credos para se encontrarem na unidade da grande 
família humana, que tem uma só e mesma origem: aquela que Deus criou, 
corn semelhantes atributos e iguais prerrogativas, como o direito inalienável à 
vida. 

A esperança de um rnundo novo constitui o verdadeiro sentido e a razão 
maior da homenagem que hoje prestamos ao saber de um homem e à 
vocação humanitária da Companhia de Jesus, seguindo a centelha 
inspiradora do iluminado de Manresa. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite 
Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, limo. Sr. Prol. Hugo Pereira do Amaral, 

representando o homenageado, Exmo. Sr. Conselheiro João Bosco Murta 
Lages, Sr. Prol. Olavo Romano, llrno. Pe. João Mac Dowell, limo. Prol. 
Valmirer Chacon, Sr. Secretário Adjunto José Francisco da Silva, demais 
autoridades, Sra. Deputada, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus 
senhores, o povo mineiro, através da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, rende homenagens hoje, nesta sessão solene, ao Pe. 
Henrique Cláudio de Lima Vaz, pelos seus 80 anos - neste ato representado 
pelo Prol. Hugo Pereira do Amaral, dada a impossibilidade da sua presença 
por razões de saúde -, e ao Instituto Santo Inácio, da Companhia de Jesus, 
representado pelo Pe. João Mac Dowell, por seus 60 anos de existência. 

Em Montes Claros e no Norte de Minas, já recebemos os beneficios, os 
encômios, o apoio da Companhia de Jesus por meio de algumas casas 
instaladas na região, mas com base em Montes Claros, que fazem um 
trabalho sóbrio, correto, digno e, principalmente, sem assombramentos à 
frente de casas pastorais que já conhecemos há muitos anos. Lá travamos 
conhecimento com jesuítas, como os Pes. Inácio Perez, Manoel Maria, 
Tarden e tantos outros que dignificam o nome da Companhia de Jesus em 
nossa região. Esta solenidade é o reconhecimento do povo, da história do 
Pe. Vaz, da sua histórica Ouro Preto, da nossa Montes Claros e de todas as 
cidades do nosso Estado à trajetória de vida e a sua monumental 
contribuição ao pensamento filosófico, oriunda da sua permanente tarefa de 
educador e pastor. A conseqüência dessa sua contribuição é a plêiade dos 
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muitos discípulos, mestres e doutores, homens ilustres e responsáveis, 
hoje, pela reflexão filosófica, que deixam o lastro do compromisso com o 
estudo e com o agir ético na profunda defesa da liberdade e da felicidade. 

São décadas de estudo, décadas de trabalho, estudos e trabalhos 
rigorosamente documentados em uma obra multiplicadora e de referência no 
campo especializado do conhecimento filosófico. 

Em agosto, o Instituto Santo Inácio promoveu sua semana filosófica, 
intitulada "Saber Filosófico, História e Transcendência". 

Nas conferências realizadas, com a participação de intelectuais brasileiros, 
foram discutidos temas e questões destacadas ao longo da obra do Pe. Vaz. 

Aquele foi o momento do encontro do Pe. Vaz com seus companheiros do 
trabalho filosófico. 

Hoje, aqui, na Casa do povo de Minas Gerais, na casa dos representantes 
do povo mineiro, é o seu encontro com o nosso Estado, com o seu povo. 

Minas Gerais reconhece, através da sua Assembléia Legislativa, e com 
orgulho, esse homem contemporâneo da vida e da liberdade, comprometido 
com a sua fé e com o pensar. 

Daquele seu encontro com os seus alunos e companheiros, extraio esta 
sua afirmação de fé, que compartilho como compromisso do homem com a 
vida, a história: "Se o homem conhece a Deus, é Deus que, no homem, 
conhece a si mesmo". Continua: "E o terreno concreto desta 
automanifestação de Deus ... é a história". 

Uma constante em sua obra, em seu diálogo com os grandes pensadores, 
é o tema da liberdade. Segundo Pe. Vaz, "pensar a liberdade ou unir 
dialeticamente liberdade e razão, eis a única tarefa da filosofia". 

Na década de 60, refletindo sobre a nossa Nação e os seus caminhos, 
importante foi a sua intervenção sobre os conceitos que iriam, de forma 
trágica, marcar-nos como cidadãos nas décadas seguintes. A doutrina da 
segurança nacional que dividia nosso povo e transformava adversários em 
suspeitos, em inimigos e até mesmo em criminosos, trouxe-nos a 
ponderação, profundamente atual, da segurança social, da necessidade de a 
Nação dar garantias elementares à vida e à dignidade de seus filhos. 

A odisséia vivida pelos brasileiros nas décadas de 60, 70 e 80, constitui um 
épico da conquista da cidadania e, nessa odisséia, há um registro histórico, 
complexo e sublime, que é o conflito entre a autoridade e a simples presença 
do pensador. 

Essa é uma história que se confunde com a história do homem, com a do 
pensador e com a da instituição. É a história do Instituto Santo Inácio, uma 
história da resistência, da indignação, da reflexão e da formulação. 

Como é difícil o pensamento que só pode prosperar na liberdade, conviver 
com o regime de exceção! 
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Todas as agruras que o pensador viveu foram também agruras que 

seus alunos e discípulos viveram ao lado da sua instituição, como também ao 
lado das demais instituições que formam o cerne do estado democrático de 
direito. 

Essas histórias maravilhosas, porque da resistência e da dignidade, 
confundem-se. 

Se o Pais e as instituições viveram e sofreram as restrições da liberdade, 
sofreram o pensador e a sua escola, comprometidos que são com a causa da 
liberdade. 

Uma clara constatação é que a filosofia do século XX procurou, sim, honrar 
a liberdade. 

E, ainda, segundo o Prol. Carlos Cirne Lima, da Unisinos: "A apaixonada 
apologia da liberdade, em Sartre, e no existencialismo francês marcaram 
claramente o período após a Segunda Guerra Mundial. Os grandes éticos da 
segunda metade do século fizeram cerrada apologia a favor da liberdade e 
da sua contrapartida, a responsabilidade moral". 

A preocupação em Lima Vaz não é só com o pensar da liberdade, mas com 
o agir da liberdade, o saber da liberdade, a consciência da liberdade e sua 
manifestação no direito. 

A missão do Pe. Vaz, por sua condição de pensador, deu maior dimensão 
ao seu profícuo trabalho de evangelizador e de professor, um magistério de 
raizes no conhecimento e na verdade. 

O magistério do pensador Vaz se confunde com o pastorado do Padre Vaz. 
Origina-se no homem, em suas angústias, nas suas indagações. Só ele é 

capaz de indagar sobre o ser livre, sobre o ser ético. 
E este é um magistério que se destina ao homem, às suas realizações e 

aos seus sonhos. 
Assim, convivemos e somos contemporâneos de uma obra para todos os 

séculos, uma obra em diálogo com o homem, do homem, em sua 
incompletude, sempre ansiando a plenitude do agir em liberdade. 

O Presidente Tancredo Neves, ao assurnir o Governo do Estado, no 
histórico ano de 1983, em seu discurso da sacada do Palácio da Liberdade, 
tomou da linguagem poética para filosofar. 

Disse T ancredo Neves: 
"O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Liberdade é o outro 

nome de Minas, e porque a liberdade é o outro nome de Minas, Minas nunca 
mais será solo para quimeras totalitárias. 

Minas, através do seu Legislativo, que verbaliza os sentimentos de seu 
povo, homenageia o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, a Companhia de 
Jesus, o Instituto Santo Inicio, pelas mesmas razões com que, de braços 
abertos e generosamente, os recebeu em Belo Horizonte, onde na década de 
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A resposta a esta homenagem, se é necessária a outros, não é necessária 
ao homenageado, Pe. Vaz, pois sendo natural de Ouro Preto, ele, melhor que 
qualquer um de nós, sabe e conhece das razões desta homenagem. 

Em sessão solene, e seguramente, se projetará, porque, aqui, estamos a 
um só tempo, testemunhando e fazendo a história do futuro. 

Este homem e sua obra consubstanciam uma proposta de síntese do 
conflito dialético entre a fé e a razão. 

É a superação dialética do conflito atual que angustia a existência 
contemporânea. E a superação deste conflito está na ética, sendo que o 
espaço dessas duas linguagens, a fé e a razão, só podem ser o compromisso 
consensual de manutenção e preservação da liberdade. 

Existe alternativa à lição do Padre Vaz? Não! A única alternativa possível 
seria a violência, a barbárie e a destruição da vida. 

Nos dias hodiernos - e hodierno atualmente não é o que aconteceu no ano 
ou no século passado, mas o que se constata instantaneamente através dos 
telejornais de ontem ou de hoje -, temos exemplos tristes dessa alternativa. A 
violência da intolerância, a barbárie dos atentados terroristas e a destruição 
de vidas civis 1nocentes como se voltássemos ao tempo da Lei de Talião, do 
"olho por olho, dente por dente". Assistimos a uma lamentável banalização 
dos assassínios, como se viu na capital federal naquele holocausto em que 
transformaram o índio Galdino em uma tocha humana. E, mais dantesca e 
patética a explicação dos jovens riquinhos: "Não era gente, era índio" ... 

Nem a razão pode aspirar à destruição da fé (matar a Deus para se 
afirmar); nem a fé pode impor o silêncio da razão, subordiná-la ou eliminá-la. 
Esta é uma última lição que extraímos dos ensinamentos do Padre Vaz: o 
compromisso ético de manutenção da liberdade e do direito é a única 
possibilidade de sobrevivência do homem. 

O Estado de Minas Gerais se orgulha deste seu filho, Pe. Henrique Cláudio 
de Lima Vaz. E esta Casa, quando lhe presta esta homenagem, ao fim e ao 
cabo, homenageia a si própria, pois, do mesmo modo que a agressão a um 
ser humano ofende a toda a humanidade, a exaltação justa e merecida de 
um concidadão lustra e faz brilhar a imagem de cada um dos que, neste 
parlamento, representam o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Professor Vamireh Chacon 
Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, representando o Presidente da 

Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Deputado Luiz 
Tadeu Leite, Prol. Hugo Pereira do Amaral; Conselheiro Murta Lage; Olavo 
Romano; Padre João Mac Dowell, sabemos da fundamentalidade dos 
jesuítas, entre outras, no despertar da formação do Brasil, fundamentalidade 
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reconhecida, desde o início do estudo da questão, mesmo por 
historiadores não católicos do nível de Capistrano de Abreu. Dentro dela, a 
posição literalmente central de Minas Gerais. Como se dizia, e vale a pena 
recuperar, Minas Gerais é Minas nordestina às margens do rio São 
Francisco, o mais brasileiro dos grandes rios do Brasil, porque em todo o seu 
curso em território nacional, Minas do Centro-Sul do Brasil, Minas do Oeste 
do Planalto Central. 

Não estamos a exagerar superlativos. Auto-desestima não é, de nenhum 
modo, auto-crítica. Auto-crítica implica reconhecimento do positivo, não só do 
negativo, principalmente quando o positivo é aceito por quase a unanimidade, 
além das fronteiras. 

Numa nova época de pluralização também religiosa do Brasil, não há por 
que excluir a auto-crítica do negativo e do positivo desta outra face do Brasil. 
Que os credos se emulem pacificamente e ecumenicamente confraternizem, 
cada qual com sua reivindicação e contribuição à formação e ao crescimento 
do Brasil. 

A intelectual idade católica vem de antes, mas floresce desde os centros de 
formação humanística, além de seminários, no Caraça e em Mariana. Deles e 
de outros provieram até Presidentes da República, em exemplar conciliação 
entre o Estado e a Igreja. O mais recente deles, o grande Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. O tempo já começa a permitir que o olhemos assim, 
por todas suas inovações tão fiéis ao que há de maior e melhor no Brasil por 
cima das paixões da época, hoje cada vez mais amainadas. 

A Companhia de Jesus tinha de estar presente nas Minas Gerais, com o 
Colégio Loyola em Belo Horizonte, desde 1942, na rede de colégios jesuítas 
de Teresina a Fortaleza, Recife, Salvador, Juiz de Fora, Nova Friburgo, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, dois em São Paulo, alguns 
se projetando em universidades. 

A Faculdade de Filosofia Jesuíta, hoje em Belo Horizonte, vinha de 1941, 
com o padre Eduardo de Magalhães Lustosa sj, seu primeiro diretor em Nova 
Friburgo. Em 1966, transferia-se para São Paulo, em 1975, Rio de Janeiro, 
em 1982, Belo Horizonte. Algo como preparação para o seu desabrochar 
atual. 

É bom que tudo isso conste nos anais da Assembléia como um registro 
histórico, mais do que evento. 

Em 1982, era transferida para Belo Horizonte a revista "Síntese", criada, 
em 1959, pelo Pe. Fernando Bastos de Ávila, no Rio de Janeiro. Desde 1973, 
desenvolve-se intenso e extenso trabalho de cooperação entre as Edições 
Loyola e a Faculdade de Filosofia e o Instituto Santo Inácio, também com o 
Curso de Teologia, em Belo Horizonte. A coleção "Filosofia", das Edições 
Loyola, é um marco na própria história do pensamento brasileiro. 
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O mineiro de Ouro Preto, Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz, ora 

comemorando seu octogésimo natalício, vem sendo, desde 1953, a mais 
representativa expressão filosófica desta faculdade de filosofia, em Belo 
Horizonte, agora comemorando o sexagésimo aniversário. A Companhia de 
Jesus prossegue sua tradição intelectual no Brasil, com cursos de 
bacharelado e mestrado em filosofia e teologia, nos seus colégios de 
Salvador, da Bahia e de Olinda, desde o século XVI, o do Rio de Janeiro, a 
partir do século XVII. O Pe. Serafim Leite e, depois, Fernando Arruda 
Campos, realizaram importantes pesquisas a respeito. 

Em 1583, o provincial da Companhia de Jesus no Brasil, Pe. Marçal 
Beliarte, reivindicava, em Roma e Lisboa, o reconhecimento do Colégio da 
Bahia como universidade, pedido recusado por parecer de Coimbra, "pelo 
prejuízo que resultava a esta Universidade". As seguintes tentativas 
continuaram inúteis. 

A fórmula de conciliação terminou sendo a concessão de todas as 
prerrogativas ao Colégio da Bahia, "com o direito régio de conferir graus 
acadêmicos, só não logrando receber de universidade o título". Na realidade, 
continuava o respeito ao colégio medieval, ainda hoje constituindo a 
subdivisão básica das universidades anglófonas, como se vê em Oxford ou 
Cambridge, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o cerne de Harvard e 
Columbia prossegue seus "colleges". Em Paris, o Colégio de França, Collége 
de France, significa até uma supra-universidade. A perda dessa tradição 
medieval, em outras culturas, embora ainda intacta nas universidades 
anglófonas, resulta em dificuldade em entendê-la. 

O principal colégio jesuíta em Portugal, no sentido de "college" medieval, foi 
o Colégio das Artes, integrado à anterior Universidade de Coimbra. 
Universidade propriamente jesuítica na Península Ibérica, foi, esta sim, a 
Universidade de Évora, fechada, após 200 anos de funcionamento, pelo 
Marquês de Pombal, quando da proibição da Companhia de Jesus, no século 
XVIII. Universidade de Évora reinstituída 100 anos depois, fins do século XX, 
como universidade laica, pública, estatal. 

As Minas Gerais do Caraça e de Mariana são as raízes das faculdades e 
universidades mineiras, para elas convergindo a Faculdade de Filosofia 
Jesuíta, cujos 60 anos de fundação ora comemoramos. Faculdade aqui 
descendente do Colégio Loyola, que, por sua vez remonta aos colégios 
portugueses coloniais, também no Brasil, prolongamentos do renascimento 
ibérico, em Salvador, Olinda e Rio de Janeiro. 

Não estamos aqui por acaso, temos de ser dignos de quem preparou nossa 
vinda, não só à cultura católica, e sim a toda a cultura brasileira, cada vez 
mais pluralista, ecumênica, universal, sem perder as raízes, o que evita os 
odes ideológicos e teológicos que continuam vitimando o mundo. Basta ler os 
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jornais e ver televisão para saber disso. Foi Alceu Amoroso Lima, que 
também assinava como Tristão de Athayde, quem muito bem tentou explicar 
o espírito mineiro, em 1945, no seu livro "Voz de Minas", início de um projeto 
seu de várias vozes do Brasil, o qual não chegou a concluir. 

Não se trata de mitos, neste caso, menos ou mais folclóricos, sequer a 
chamada identidade regional, parte da nacional, que são histórias e não 
essências, e valem mais pelo que escondem do que pelo que revelam, como, 
a propósito do México, escreveu Octavio Paz em "O Labirinto da Solidão". 
Minas retomou e desenvolveu o tema Minas e basicamente a montanha. As 
montanhas do mundo inteiro tendem a gerar, sem determinismo, culturas 
pacientes, pelo aprendizado do isolamento, e as culturas às margens dos 
rios, sobretudo dos mares, encontram, embora nem sempre utilizem, maior 
acesso ao mundo. Nunca é pouco dar um certo desconto às generalizações. 

Mesmo assim, o isolamento montanhês propicia muito mais a introspecção, 
sem as interrupções inevitáveis, nas praias de rios e mares, por transeuntes 
muito mais freqüentes. Daí o que Alceu denomina o essencialismo da cultura 
montanhesa mineira, seu gosto pela reflexão, seu sorriso mais que riso. "A 
terra se levanta em grandes serranias que separam toda a região do resto do 
País. Sobe-se a Minas. O mineiro desce ao litoral e aos outros Estados". 

Já Elisée Reclus, geógrafo mestre de geógrafos de inúmeros países, 
descrevia Minas, em 1893, como o "verdadeiro centro do Brasil". Antes desse 
francês, o viajante inglês Richard F. Burton, em 1869, falava do altiplano do 
Brasil, com seu epicentro mineiro e sua civilização característica, própria, 
inconfundível. 

Por tudo isso e muito mais, em nenhum outro lugar melhor se situam a 
Faculdade de Filosofia e o curso de Teologia da Companhia de Jesus no 
Brasil que em Belo Horizonte. Herdeiros do legado intelectual e moral ibérico 
e brasileiro dos conimbricenses, de Pedro da Fonseca, Francisco Suárez, 
Juan de Mariana, Luís Molina, Antônio Vieira, começando por ensinar 
Filosofia no Colégio de Olinda, continuados por Leonel França, Fernando 
Bastos de Ávila e Henrique Cláudio de Lima Vaz, entre outros, que trouxeram 
para Belo Horizonte um tesouro ao qual não cessam de enriquecer, ao longo 
do seu caminho de 60 anos por Nova Friburgo, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Já tem muita história a contar. Que sejam lidos e relidos os artigos e ensaios 
da revista "Síntese" para mapeamento do seu itinerário, importantes capítulos 
da história das idéias no Brasil. Exatamente nessa cidade, nessa faculdade, 
ora comemoramos o 80° aniversário do Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz. 

Na Faculdade de Filosofia Jesuíta, de Nova Friburgo a São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, desenvolvem-se a vida e atuação do Pe. Henrique 
Cláudio de Lima Vaz, de 1953 aos nossos dias. 

Não vamos falar da sua obra, e sim da sua pessoa. Sua vasta e profunda 
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obra continuará a ser lida e debatida, pois faz parte de um dos momentos 
mais altos da cultura filosófica brasileira, ao lado de outros do seu e nosso 
tempo. Mas sua pessoa sóbria, discreta, com as qualidades do essencialismo 
mineiro, tão destacadas pelo estudo pioneiro de Alceu Amoroso Lima, é que 
está aqui para ser comemorada, apesar de toda a sua modéstia, no seu soa 
aniversário. A personalidade do sacerdote, do mestre e amigo de mais de 
uma geração, a personalidade do mineiro e brasileiro não por acaso nasceu 
entre as montanhas de Ouro Preto, tão mineiramente brasileiras. 

A vocação religiosa, ele teve muito cedo. Em 1945, já se bacharelava; no 
ano seguinte, concluía o licenciado, equivalente a mestrado, na Faculdade de 
Filosofia, onde, em breve, viria a ensinar e cujos 60 anos de fundação ora 
comemoramos. Daí o caminho era Roma, a Universidade Gregoriana, o 
bacharelado e a licenciatura-mestrado em Teologia, a defesa de tese de 
Filosofia intitulada "Da Contemplação e Dialética nos Diálogos de Platão", em 
1953, ano do seu retorno ao Brasil e à Faculdade de Filosofia, onde 
prossegue. Início de longo e fecundo magistério. 

Na formação do Pe. Vaz, destaca-se, desde o começo, a preocupação com 
a diversificação de perspectivas, sem perder de vista um eixo central 
humanista e cristão. É o que se vê entre os seus cursos de aperfeiçoamento, 
paralelos aos regulares, na Universidade Gregoriana, sobre Plotino, Kant e o 
neopositivismo. O mesmo acontecerá, como projeção, nos cursos do jovem 
professor, acerca da filosofia da natureza, antropologia filosófica, filosofia da 
cultura e história da Filosofia na Faculdade de Filosofia jesuíta e na da 
UFMG, entremeados por outros tantos em 1962, na PUC do Rio de Janeiro. 

Destaquemos o impacto de suas idéias em muitos de nós, desde aquele, 
hoje distante, ano de 1967, vésperas de intensificação de uma das mais 
árduas e difíceis fases da história política do Brasil. Podemos e devemos ora 
abordá-la, ao ensejo do aniversário de um dos seus personagens, e no local 
adequado, a Assembléia Legislativa estadual, casa das liberdades mineiras, 
herdeira dos Inconfidentes. 

Em 1967, às vésperas do fatídico 1968, surgia o livro "Ontologia e História", 
há pouco reeditado, de autoria do Pe. Vaz, o qual marcou mais de uma 
geração na direção do cristianismo mais participativo e mais corajoso, hoje 
assumido por movimentos cada vez mais numerosos em toda a América 
Latina; naquele tempo, por pioneiros generosos e ousados. O tempo veio a 
dar razão a várias das suas posições. 

"Cultura e Universidade", outro livro seu daquele ano-marco, insere a 
preocupação no devido lugar, a universidade, seu berço e centro, embora 
com propósito mais amplo. Mesmo sem querer incursionar na vasta obra do 
Pe. Vaz, fique registrada sua seqüência, intitulada "Antropologia Filosófica", 
degraus diligentemente construídos da sua cosmovisão humanística, por 
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Já nos alongamos muito nesse discurso, embora não demasiado no estudo 
da vida e do pensamento do padre e jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz, 
porque ainda muito falta para dizer. 

Detemo-nos, também, em respeito à sua modéstia, relembrando o duplo 
aniversário, mais que simbólico: os 80 anos do Pe. Vaz e os 60 da Faculdade 
de Filosofia de Belo Horizonte. Há décadas, um e outra irradiam idéias e 
testemunhos. Estamos todos, portanto, de parabéns. Muito obrigado. 

Palavras do Padre João Mac Dowell 
Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, representando o Presidente da 

Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio; prezado Prol. Hugo Pereira 
do Amaral, representando o nosso mestre homenageado, Pe. Henrique 
Cláudio Lima Vaz; Exmo. Sr. Conselheiro Murta Lages, representante do 
Tribunal de Contas do Estado; Exmo. Sr. Olavo Romano, representando o 
Secretário da Cultura, Ângelo Oswaldo; prezado Prof. Vamireh Chacon, cujo 
entusiasmo pela Companhia de Jesus, demonstrado há pouco, ultrapassa de 
certa maneira as expressões dos sentimentos dos próprios jesuítas; Exmo. 
Sr. Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem; senhoras e senhores, designado por meus pares para fazer o 
agradecimento da homenagem especial que a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais presta à Faculdade de Filosofia do Centro de 
Estudos Superiores da Companhia de Jesus, conhecida também como 
Instituto Santo Inácio, juntamente com o seu mais eminente professor, julgo 
que a maneira mais justa de desincumbir-me desta honrosa tarefa consiste 
em endereçar este voto de reconhecimento e louvor a seu verdadeiro alvo. O 
gesto magnânimo do nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, em requerimento 
atendido, em nome dos representantes do povo mineiro, pelo digno 
Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, só pode visar aos benefícios 
que, a seu juízo, a Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus presta à 
sociedade do Brasil e deste Estado; porém, será que uma faculdade de 
filosofia tem algo a oferecer a este mundo, que vive às voltas com os 
imensos problemas do desenvolvimento econômico, da distribuição eqüitativa 
das oportunidades e dos recursos gerados pelo trabalho e da segurança dos 
cidadãos ameaçada pela crescente violência? Na verdade, não é costume 
recorrer ao filósofo quando se trata de aumentar a produção, de proteger o 
meio ambiente, de tornar mais eficientes os serviços públicos ou de promover 
a paz social. Para tanto, apela-se, de preferência, para especialistas nos 
diversos campos da ciência e da técnica, desde a engenharia e a medicina 
até as ciências sociais, o direito e a comunicação. 

No entanto, esta Casa distingue, com seu preito de apreço e consideração, 
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a Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus. Essa escolha funda-se, 
sem dúvida, na convicção de que a sociedade não será capaz de realizar o 
objetivo de tutelar os direitos dos cidadãos e de oferecer-lhes condições de 
viver dignamente senão à base de valores morais que correspondam a uma 
visão autêntica da realidade humana. Todos somos conscientes da profunda 
crise por que atravessa o mundo atual, contaminando, de alto a baixo, os 
diversos estratos da sociedade. 

Não é o caso de apontar aqui as raízes desse descalabro, já postas a 
descoberto pelos mais lúcidos analistas da modernidade ocidental, tampouco 
de identificar os sintomas terrificantes de um mal que está à vista de todos, 
mais ainda: que penetra em nossas vidas e nos contagia. O certo é que não 
cabem aos responsáveis pelo bem comum - aos senhores, certamente, como 
legisladores, mas também a todos nós, membros da família humana e da 
comunidade nacional - missão mais elevada nem tarefa mais premente do 
que a promoção de uma ordem social fundada na justiça, na honestidade e 
na solidariedade. 

Ora, é justamente o pensar filosófico que permite discernir, à luz da 
reflexão sobre o sentido da existência humana, os verdadeiros valores dos 
falsos ou apenas aparentes, aqueles que têm consistência dos superficiais e 
provisórios, os que constroem a vida pessoal e comunitária dos que são 
fermento de destruição e morte. É verdade que a filosofia não gera 
propriamente os valores. Surgem da experiência universal da natureza 
humana, modelada segundo as diversas tradições culturais. 
Consubstanciam-se em mundivisões, explícitas ou implícitas, muitas vezes 
de origem religiosa. 

É precisamente numa dessas tradições religiosas, certamente a mais 
significativa para a nação brasileira, na fé cristã e católica, que se 
fundamenta a Companhia de Jesus, responsável pela instituição acadêmica 
que represento nesta solenidade. Na sua história de quase cinco séculos 
como ordem religiosa da Igreja Católica, apresenta uma folha corrida de 
importantes serviços na divulgação e na defesa dos valores evangélicos, 
expressão suprema do que o ser humano é chamado a ser. A própria história 
do Brasil, desde as suas origens, está intimamente entrelaçada com a ação 
missionária dos jesuítas. Primeiros evangelizadores dos indígenas, 
catequistas dos colonos portugueses e, mais tarde, dos escravos africanos, 
lançaram na alma do povo brasileiro as sementes da tolerância, da justiça, da 
fraternidade, da fé, enfim, e do espírito cristão, donde resultaram os traços 
mais nobres e atraentes do caráter nacional. Com efeito, a despeito dos 
conflitos, das opressões, das discriminações, próprios do sistema de 
dominação e exploração colonial, que infelizmente ainda se reproduz em 
nossos tempos sob a égide do individualismo materialista e da globalização 
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neoliberal, a nossa nacionalidade se edificou sobre a base de um conjunto 
de valores de inspiração cristã, que constituem o núcleo de nossa cultura, o 
amálgama de uma sociedade, por tantos títulos extremamente pluralizada e 
diversificada, e a esperança de um futuro melhor. 

Futuro que se acha ameaçado pela crise de valores a que aludimos. É por 
isso que a Companhia de Jesus se coloca hoje na primeira linha, ao lado de 
todos os que lutam sinceramente pela reconstrução do "ethos" nacional. 
Trata-se da tarefa ingente de imbuir as vidas pública e privada, em todos os 
seus âmbitos, de uma constelação de valores expressiva da dignidade da 
pessoa e de seu sentido transcendente. 

E, com a riqueza da tradição espiritual cristã, condizente com as mais 
lídimas aspirações do coração humano, que os discípulos de Inácio de 
Loyola pretendem contribuir para a elaboração dessa nova cultura. 
Entretanto, num mundo marcado pelo pluralismo de interesses e de visões da 
realidade, a convergência em torno de um projeto de sociedade supõe o 
convencimento das inteligências, através da argumentação racional. A 
adesão consensual a tal proposta não será alcançada apenas com a 
afirmação testemunhal de sua verdade. Seria, por outro lado, totalmente 
lesivo à dignidade do ser humano impor-lhe uma plataforma comum de idéias 
e comportamentos através da força bruta, como já foi tentado, ou mesmo 
pela manipulação mediática das consciências, processo, como podemos 
constatar, já em curso em nossa sociedade. 

Para contrastá-lo, resgatando o privilégio da criatura humana de pensar por 
si mesma e decidir-se livremente, não se oferece meio mais eficaz do que a 
promoção da atitude filosófica. Trata-se de desenvolver um pensamento 
verdadeiramente pessoal, saudavelmente crítico, sobre a existência e os 
valores, que lhe dão sentido, pensamento capaz de orientar as decisões e 
atitudes de cada um e plasmar o projeto histórico dos grupos sociais. A 
tecnociência dotou-nos de poderes in imagináveis sobre a natureza, a vida e a 
própria dinâmica social. Ela fornece hoje instrumentos fabulosos para a 
transformação de toda essa realidade, segundo nossos desejos ou caprichos; 
não nos habilita, contudo, a discernir que usos de tais poderes contribuem 
efetivamente para o bem da humanidade, para a felicidade dos habitantes 
deste mundo. É próprio da filosofia refletir sobre aquilo que constitui a 
felicidade do ser humano, em que consiste a sua verdadeira realização. As 
religiões, como sabemos, também respondem a essas perguntas; fazem-no, 
todavia, em nome de uma revelação divina, aceita pela fé. Compete, por isso, 
à razão filosófica procurar estabelecer, através da reflexão e do diálogo, o 
consenso dos adeptos das diversas tradições culturais e religiosas a respeito 
dos direitos e dos deveres inerentes à própria condição humana. Só assim 
será possível fundar a convivência social sobre a base sólida de um "ethos" 
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aberto para os valores que realizam o ser humano em plenitude. 

Tal é também a missão da Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus. 
Em diálogo com o pensamento contemporâneo, ela pretende justificar 
racionalmente o autêntico teor humanístico dos valores evangélicos e inseri-
los no âmago da cultura em gestação. Para tanto, conta com o respaldo da 
multissecular tradição católica e, especificamente, jesuítica de harmonização 
entre a razão e a fé, a natureza e a graça, a ação divina e a colaboração 
humana. Trata-se, com efeito, de valorizar e desenvolver todas as qualidades 
naturais e humanas, para que, transfiguradas pela fé e pelo amor, sejam 
postas a serviço da justiça e da paz. Assim tem sido e é ainda hoje o cerne 
do projeto pedagógico das escolas da Companhia de Jesus. Disseminadas 
pelo mundo inteiro, presentes no Brasil em todas as regiões e em todos os 
níveis de ensino, orientadas para diferentes classes sociais com projetos 
específicos de atendimento às populações carentes e marginalizadas, elas 
visam à educação integral da personalidade em sintonia com os valores 
superiores, através do desenvolvimento intelectual, científico e cultural, do 
cultivo dos dotes artísticos e das habilidades técnicas, mas também da 
promoção dos sentimentos autenticamente humanos, da formação do 
caráter, do despertar do compromisso social e da consciência de cidadão, da 
sensibilidade para o mistério da existência na abertura para a transcendência 
divina. 

À luz desse projeto pedagógico, a Faculdade de Filosofia do Centro de 
Estudos Superiores da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte, neste 
Estado acolhedor de Minas Gerais, procura dar a sua contribuição específica, 
no plano da elaboração das idéias e da formação das mentalidades, pára a 
criação e o desenvolvimento de uma nova cultura de comunhão e 
solidariedade. De dimensões modestas, contando apenas com cerca de 100 
estudantes regulares no seu único curso, aliado é verdade ao curso de 
Teologia do mesmo Centro de Estudos Superiores, a faculdade aposta na 
qualidade do corpo docente, do acompanhamento personalizado dos 
estudantes, do clima comunitário, do ambiente tranqüilo e agradável do seu 
"campus", dos instrumentos de trabalho oferecidos a professores e alunos, 
em particular a biblioteca, uma das mais completas do País em obras e 
revistas especializadas no campo da filosofia. 

Não se confinando ao terreno da teoria, a proposta educativa da instituição 
inclui a transmissão dos valores descobertos e o exercício das atitudes 
propostas através do voluntariado social, que se espraia em atividades de 
extensão universitária e serviço promocional junto a adolescentes e jovens, 
bem como aos setores mais carentes da sociedade: a mulher marginalizada, 
os sem-tetos, os encarcerados e os aidéticos. Mas a faculdade é antes de 
tudo um laboratório de idéias, um centro de reflexão sobre a realidade social 

1.,__------~--------' 



560 
e cultural, que irradia o produto de sua investigação muito além das salas 
de aula, através de conferências e congressos filosóficos, da publicação de 
obras científicas e da prestigiosa revista "Síntese". 

Eis como pretende cumprir a missão que lhe incumbe como instituição 
universitária da Companhia de Jesus. Eis como procura fazer jus à 
homenagem que lhe é tributada generosamente pelos representantes do 
povo mineiro. Estas palavras de agradecimento implicam também o 
compromisso de corresponder às expectativas em nós depositadas. Oxalá a 
Faculdade se torne cada vez rnais uma escola de pensar e seus professores 
e alunos possam enriquecer a sociedade e a cultura nacionais corn a 
penetração de suas análises e a lucidez de suas propostas, contribuindo, 
assim, para que o futuro do Brasil se construa sobre a base de valores 
genuinamente humanos e cristãos. 

Palavras do Prol. Hugo Pereira do Amaral 
Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, Conselheiro Murta Lages, Sr. Olavo 

Romano, Pe. João Mac Dowell, Prol. Vamireh Chacon, Prol. Aluísio Pimenta, 
Prol. José Henrique Santos, Deputado Luiz Tadeu Leite, desejo, inicialmente, 
congratular-me com o Deputado Luiz Tadeu Leite, que tomou a iniciativa 
desta merecida homenagem que a nobre Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais presta ao admirável pensador e educador Henrique Cláudio de Lima 
Vaz. Pe. Vaz, infelizmente, por motivo de saúde, não pôde comparecer a esta 
sessão solene. Tenho, pois, a honra de representar um dos mais eminentes 
filósofos de nosso tempo e de ler suas palavras de agradecimento a todos 
que aqui compareceram. (- Lê:) 

"Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao agradecer muito sinceramente a 
menção do meu nome na homenagem que essa egrégia Assembléia presta à 
Faculdade de Filosofia do Centro de Estudos Superiores da Companhia de 
Jesus, permito-me interpretá-la como reconhecimento e louvor à longa 
sucessão de mestres que ilustraram nossa Faculdade nas seis décadas da 
sua existência. 

O nome do professor mais antigo e que foi igualmente um dos primeiros 
alunos da Faculdade é, nesta oportunidade, apenas um símbolo a evocar 
tantos outros nomes que enriquecem nossos anais. No entanto, para lembrar 
alguns desses nomes, é necessário observar que os 60 anos que estamos 
comemorando referem-se apenas à história da nossa instituição na sua 
existência de Faculdade reconhecida primeiramente pela Congregação de 
Estudos e Seminários da Santa Sé, em 1941, e, em seguida, pelo Ministério 
da Educação, em 1955 e em 1996. 

Na verdade, porém, herdamos quase 80 anos de labor docente, de 
investigação e publicações, desde que o Curso de Filosofia, semente da 
nossa Faculdade, instalou-se no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, no 
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Estado do Rio de Janeiro, em 1923. Desde então, é com orgulho que 
enumeramos, entre os nossos grandes mestres, o fundador, Pe. José Manuel 
de Madureira, metafísico brilhante e historiador; o Pe. Leonel Franca, 
pensador e escritor dos mais notáveis da sua época; o Pe. Eduardo 
Magalhães Lustosa, de origem mineira, primeiro Diretor da Faculdade 
oficializada, jurista eminente, fundador da Faculdade de Direito da PUC-RJ e 
pioneiro entre nós dos estudos sobre a noção de justiça social; o Pe. 
Francisco Xavier Roser, físico nuclear, representante do Brasil na conferência 
sobre energia atômica de Viena (1946), e tantos outros que já nos deixaram, 
mas cujos nomes permanecem na memória viva da nossa Faculdade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui me encontro apenas como pequeno 
elo numa brilhante cadeia de mestres. Orgulho-me de representar uma 
tradição que, neste momento, é lembrada e homenageada. Em meu nome e 
em nome daqueles que represento, reitero a expressão do mais sincero 
agradecimento a todos os que tiveram a generosa iniciativa desta 
homenagem". Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem o cravista 

Antônio Carlos de Magalhães, servidor desta Casa, que apresentará três 
músicas: "La Superbe ou La Forqueray", de François Couperin; "Prelúdio na 
1" e "Jesus, Alegria dos Homens", de Johann Sebastian Bach. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placas 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Prol. Hugo 
Pereira do Amaral, representante do Pe. Vaz, placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres: "Ao Padre Jesuíta Henrique Cláudio 
Lima Vaz, exemplo de dignidade, trabalho e sabedoria, a homenagem do 
Poder Legislativo Estadual por uma vida inteiramente dedicada à educação. 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente. 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais". 

- Procede à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Pe. João Mac 

Dowell, Reitor do Instituto Santo Inácio, placa alusiva a esta homenagem, 
com os seguintes dizeres: "Ao Instituto Santo Inácio, da Companhia de 
Jesus, que há 60 anos vem transmitindo aos seus alunos a tradição dos 
jesuítas nos campos do pensamento, da ciência e da educação, a 
homenagem do Poder Legislativo Estadual. Belo Horizonte, 8 de novembro 
de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente. Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
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De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.544/2001 
pretende declarar de utilidade pública a Casa Nossa Senhora do Silêncio, em 
funcionamento no Município de Ouro Preto. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda no 1 . 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa Nossa Senhora do Silêncio possui caráter educativo, assistencial e 

social. Em especial, empreende ações visando a recuperar as pessoas que 
se encontram em estado de marginalização, devido ao vício de drogas e 
álcool e ao exercício da prostituição, buscando zelar pela sua integridade 
física e moral. Além disso, procura despertar as aptidões dos recuperandos 
para favorecer-lhes a iniciação profissional e assim facilitar-lhes a 
reintegração social. 

Pelos princípios que norteiam a instituição em tela, somos favoráveis a que 
lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.544/2001 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.718/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Paineiras, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos 
termos do art.103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao excepcional 
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para recuperá-lo e integrá-lo na sociedade. 

Para a consecução de seus objetivos, organiza escolas, cooperativas e 
oficinas pedagógicas, além de estabelecer convênios com outras instituições 
congêneres, órgãos públicos e empresas, no intuito de obter informações e 
recursos para propiciar uma vida melhor aos excepcionais, assim como suprir 
as necessidades da instituição. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a conceder-lhe o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.718/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.754/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Mauro Lobo, por meio do Projeto de Lei no 1.754/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus -
CMJ -, com sede no Município de lpatinga. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Meninos de Jesus possui como meta primordial atender às 

crianças carentes da comunidade, abrigando-as, alimentando-as e educando-
as. 

Para consecução dos seus objetivos, presta serviços em horário integral, 
promovendo a satisfação das necessidades básicas dos assistidos e, 
também, desenvolvendo gincanas, passeios e brincadeiras associados a 
livros e jogos diversos, que facilitam o aprendizado infantil. 

Em vista do relevante trabalho da entidade, entendemos ser pertinente e 
merecido o título que se pretende autorgar a essa instituição. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.754/2001 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.790/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

'---------0--------' 



564 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei no 1.790/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Ação Social Reverendo José Barbosa da Silva, 
com sede no Município de lpatinga. 

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar sobre ele, em caráter conclusivo, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Ação Social Reverendo José Barbosa da Silva tem como finalidade a 

prática da caridade cristã por meio de assistência social. Baseada nos 
princípios de amor ao próximo, trabalha incessantemente para dar 
assistência às pessoas carentes, buscando confortá-las espiritualmente e 
amenizar suas dificuldades materiais. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, faz-se merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.790/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.733/2001 

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 o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de 
Passa-Quatro. 

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 
O Lar dos Velhinhos presta relevantes serviços de cunho social, uma vez 

que assiste pessoas acima de 65 anos, prestando-lhes assistência médico-
odontológica e lutando para que sejam amparados e tenham melhores 
condições de vida. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna 
merecedora do título declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1. 733/2001 na forma proposta. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.738/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Miguel Martini, tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Fundação Maria Rainha da Paz - FUMARP -, 
com sede no Município de Manhuaçu. 

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Maria Rainha da Paz, de acordo com seu estatuto, tem por 

finalidade prestar assistência às crianças e aos adolescentes, aos enfermos 
carentes e aos idosos. Para tanto, desenvolve trabalho social que inclui 
educação, saúde, recreação, esporte, cultura e ensino profissionalizante. 

Assim, busca aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas, promover sua 
dignidade e integridade, proporcionando-lhes, enfim, uma vida melhor. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1. 738/2001 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.768/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Márcio Kangussu, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, com sede 
no Município de Joaíma. 

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 referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente, assistencial 

e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ela coordena as obras e movimentos sociais 

'-----------0---------' 



566 
dos moradores de Joaíma, buscando resolver as pendências mais 
importantes para as famílias carentes, protegendo a maternidade, a infância 
e a velhice e desenvolvendo ações julgadas por ela prioritárias. A formação e 
valorização do espírito comunitário é, também, um de seus objetivos. 

Em virtude da natureza eminentemente social da entidade, entendemos 
que a pretensão de se lhe conceder o título declaratório de utilidade pública é 
justa e oportuna. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.768/2001 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.770/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria da Deputada Maria Olívia, visa a 
declarar de utilidade pública o Movimento Feminino por Guaranésia, com 
sede no Município de Guaranésia. 

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 
O Movimento Feminino por Guaranésia é uma associação civil sem fins 

lucrativos, que tem por finalidade apoiar os anseios da comunidade, 
colhendo, através de associações de bairros, reivindicações para encaminha-
las aos órgãos competentes .. 

É relevante mencionar, também, que ela coordena projetos junto a órgãos 
governamentais com o objetivo de prestar maior assistência à comunidade no 
combate à fome e à pobreza. 

Pelos trabalhos empreendidos, que redundam em benefícios para os 
cidadãos a entidade em tela se torna merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.770/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.772/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE de Araçuai, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos 
termos do art.103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao excepcional 

para recuperá-lo e integrá-lo na sociedade. 
Para consecução de seus objetivos, organiza escolas, cooperativas e 

oficinas pedagógicas, além de estabelecer convênios com outras instituições 
congêneres, órgãos públicos e empresas, no intuito de obter informações e 
recursos para propiciar uma vida melhor aos excepcionais, assim como 
abastecer a entidade de forma adequada e de baixo custo, de acordo com as 
suas necessidades assistenciais. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a conceder a entidade em 
tela título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.772/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.788/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

Através do Projeto de Lei no 1.788/2001, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos 
do Serro- AASER -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda no 1 . Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é entidade civil com personalidade jurídica e possui 

como finalidade precípua representar a comunidade junto aos órgãos 
públicos e privados, reivindicando soluções para os problemas que dificultam 
o progresso e o bem-estar de seus membros. Além disso, promove 
atividades socioeconômicas, culturais, desportivas e outras, de cunho 
eminentemente filantrópico e assistencial. 
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Em virtude da natureza social de suas atividades, entendemos que a 

pretensão de se lhe conceder o titulo de utilidade pública é justa e oportuna. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.788/2001 com a 
Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.792/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, 
pretende declarar de utilidade pública o Projeto Criança, Arte e Educação -
CRIARTE -,com sede no Município de Várzea da Palma. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta 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 
O Projeto Criança, Arte e Educação presta relevantes serviços de cunho 

social à coletividade, uma vez que protege e educa menores carentes. Além 
de incentivá-los em atividades artísticas e culturais, tem como objetivo evitar 
que se envolvam com drogas ou pessoas que possam levá-los a viver na 
marginalidade. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1. 792/2001. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.797/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Agostinho Silveira e tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Damas de 
Caridade de Francisco Sá, com sede no Município de Francisco Sá. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente o 
projeto, oportunidade em que o considerou jurídico, constitucional e legal. 

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 Associação das Damas de Caridade de Francisco Sá é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos instituída com a finalidade precípua de 
bem servir às pessoas carentes. 

Apoiada nos princípios humanitários, presta apoio moral , espiritual e 
material às pessoas carentes , além de procurar orientá-las para uma vida 
melhor e mais digna. 

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário desenvolvido pela 
instituição, o que justifica sua declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.797/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.801/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei no 1.801/2001 
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos 
Bairros Patafufo e Jardim Beatriz, com sede no Município de Pará de Minas. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui caráter, em essência, assistencial. Além das 

atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende ações visando 
a resolver as pendências da comunidade relacionadas com água, luz, infra-
estrutra básica, além de moradia, transporte e lazer, buscando sempre 
melhorar as condições dos moradores do município em que está situada e 
onde trabalha em prol dos menos favorecidos. 

Portanto, a Associação de que trata o projeto de lei em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.801/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001 . 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.811/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei no 1.811/2001 
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Após a realização do exame preliminar pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta 
Comissão apreciá-la, de acordo com o art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, 
ambos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade referida é uma sociedade civil sem fins lucrativos e preenche 

todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública. 
Sua finalidade é o desenvolvimento de um trabalho de recuperação de 

alcoólatras e toxicômanos e de amparo a idosos, crianças e adolescentes, 
proporcionando-lhes abrigo, alimentação, assistência psicopedagógica, 
esporte, lazer e cultura. É evidente, portanto, o caráter social de suas 
atividades. 

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

1.811/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.812/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n' 
1.812/2001 visa declarar de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora 
do Livramento da Sociedade de São Vicente de Paulo de Aricanduva, com 
sede nesse município. 

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda n' 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre 
ele, em caráter conclusivo, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Conferência Nossa Senhora do Livramento tem por finalidade a prática 

da caridade cristã por meio da assistência social. Baseada no princípio do 
amor ao próximo, presta assistência às pessoas carentes, principalmente aos 
idosos e aos menores abandonados, buscando confortá-los espiritualmente e 
amenizar suas dificuldades materiais. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, faz-se merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.812/2001 na 
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forma apresentada. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.829/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 
objetivo seja dada a denominação de Alberico Ferreira Naves à Escola 
Estadual de São Sebastião da Estrela, situada no Município de Santo Antônio 
do Amparo. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
considerando-a jurídica, constitucional e legal, tal como apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cabe ao presente órgão colegiado 
examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Consta da justificação do projeto que, na reunião ocorrida em maio do 

corrente ano, a comunidade da Escola Estadual de São Sebastião da Estrela 
decidiu, por unanimidade, indicar o nome do Sr. Alberico Ferreira Naves para 
denominá-la, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, em especial, ao 
decisivo papel que teve na criação do estabelecimento, pois foi ele quem 
doou uma área de 1 0.000m2 para a sua edificação. 

É fato, pois, que a proposta consubstanciada no projeto resulta da vontade 
expressa do colegiado da escola de prestar homenagem a pessoa tão 
querida e que participou ativamente para a concretização do ideal de oferecer 
educação gratuita à comunidade de São Sebastião da Estrela. 

Portanto, o nosso ajuizamento não é outro senão o de que é justa e 
merecida a honraria que se pretende conceder ao Sr. Alberico Naves, 
devendo a respectiva proposição ter a acolhida favorável nesta Casa. 

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

1 .829/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 55/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

Subscrita por mais de 1 /3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Pastor George, a proposição em 
epígrafe altera a redação do inciso li do art. 233 da Constituição do Estado, 
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que dispõe sobre o desenvolvimento econômico. 

A matéria, devidamente publicada, foi distribuída a esta Comissão Especial 
para receber parecer, nos termos do art. 201, ele o disposto no art. 111, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo precípuo da proposição em exame é alterar a redação do inciso 

11 do art. 233 da Constituição do Estado, que estabelece que o Estado 
adotará instrumentos para a defesa, promoção e divulgação dos direitos do 
consumidor, para a educação para o consumo e para o estímulo à 
organização de associações voltadas para esse fim. A alteração proposta 
consiste em acrescentar que a já prevista educação para o consumo inclua o 
estudo do Código de Defesa do Consumidor. 

A Constituição da República determina que a matéria sobre educação é de 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. No 
exercício de sua competência, a União editou, como norma geral, a Lei n° 
9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Essa lei, em seu art. 1 O, atribui ao Estado competência para editar 
normas complementares para o seu sistema de ensino. Assim, da análise 
das normas que regem a matéria, é consensual que não há óbice de ordem 
jurídico-constitucional que inviabilize a providência legislativa relativa ao 
ensino, uma vez que se caracteriza como desempenho da competência 
legislativa estadual em caráter complementar às normas estabelecidas pela 
União. 

Todavia, é indispensável considerar que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, procurando atender a antigas aspirações nacionais, fixou 
dois pilares em torno dos quais se deve desenvolver a ação normativa, tanto 
dos sistemas como dos estabelecimentos de ensino: 

1 - a flexibilidade, que subentende a descentralização e a desconcentração, 
objetivando a autonomia das escolas na definição de sua proposta 
pedagógica; 

2 - a avaliação, que direcionao processo de monitoramento de resultados e 
o planejamento futuro. 

Assim, o art. 26 da Lei no 9.394, de 1996, dispõe que "os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela". 

Por outro lado, cumpre destacar que a mesma lei indica, expressamente, 
como contexto relevante o exercício da cidadania. No entanto, a cidadania 
não pode ser privilégio de uma área específica do currículo, não devendo 
estar voltada a uma única direção. Como se verifica, nesse aspecto, a 
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proposta sob exame coaduna-se com os princípios que moldaram a 
edição da legislação federal vigente sobre educação, uma vez que se 
pretende a inclusão de estudo do Código de Defesa do Consumidor não 
como um conteúdo estanque, mas inserido como tema permanente de 
análise e reflexão, buscando conduzir a idéia de defesa de direitos ligada ao 
ideal de cidadania. 

Nenhum ideal é mais nobre em educação do que formar, nos jovens, uma 
consciência cidadã. Ninguém contesta a idéia de que os estudantes devem 
ser preparados para sua inserção na vida social, tomando conhecimento não 
apenas de seus direitos, mas também de seus deveres como cidadãos. Não 
resta dúvida, também, de que o espaço primordial para a orientação segura 
quanto ao exercício da cidadania é a escola, que possibilita que os 
educandos se transformem em membros conscientes da vida social. 

Há que se considerar, ainda, que as profundas transformações sociais que 
vêm ocorrendo em escala mundial, em virtude do acelerado avanço 
tecnológico - especialmente no setor das comunicações - e do fenõmeno da 
globalização, têm implicações diretas nos valores culturais e nas relações 
humanas, sendo crucial a consciência de que não há mais uma escala de 
valores consensualmente estabelecida pela sociedade. Toda essa realidade 
cria, para a escola, enorme dificuldade na busca de uma linha de conceitos 
para a formação das crianças e dos jovens, especialmente quanto aos 
preceitos de ética e de justiça. Diante disso, o estudo de um texto legal como 
o pretendido, que se originou de uma extensa discussão nacional quanto ao 
que se considera certo ou errado na complexa relação de consumo, torna-se 
de grande valia. 

O Código de Defesa do Consumidor - que completou dez anos de 
existência - representou, sem sombra de dúvida, um avanço significativo para 
a sociedade brasileira, apesar de haver ainda muita desinformação quanto ao 
tema. Acrescente-se que a ética que permeia o substrato do Código trará 
para o adolescente, ao estudá-lo, não apenas a certeza de que a lei ampara 
o cidadão na luta por seus direitos, mas também uma noção concreta daquilo 
que não pode ser feito na relação de consumo. 

Há que se destacar, ainda, que o jovem, naturalmente mais influenciável 
pelos apelos publicitários, terá, após estudar o Código, oportunidade de 
maior discernimento na sua vida prática como consumidor. 

O Estado de Minas Gerais conta com a Lei n° 12.909, de 24/6/98, 
sancionada pelo Governador do Estado após ampla discussão e aprovação 
por esta Casa Legislativa. A citada lei determina a inclusão de estudos e 
atividades relacionados com a educação para o consumo na proposta 
pedagógica das escolas do sistema estadual de ensino fundamental e médio. 
Não obstante já existir o citado instrumento legal, a inserção do tema na 
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Constituição do Estado justifica-se pelas mesmas razões que fizeram o 
constituinte mineiro assegurar, constitucionalmente, o ensino de Filosofia e 
Sociologia. Deve ser considerado, ainda, que a proposição sob exame, ao 
especificar o estudo do Código de Defesa do Consumidor, deve direcionar-
se, necessariamente, ao ensino médio. Mas como a Constituição do Estado 
prevê, de forma universal, para toda a população que o Estado adotará 
instrumentos para educação para o consumo, acreditamos que a 
determinação deva estender-se ao ensino médio em todas as escolas do 
sistema estadual de ensino. 

Por fim, importa esclarecer que a inclusão de um conteúdo ou de estudos 
sobre determinado tema deve integrar não as escolas, mas o seu projeto 
pedagógico. Também é imprescindível que a proposta de emenda contenha 
cláusula de vigência. Em suma, torna-se necessária a apresentação de um 
substitutivo, com o objetivo de adequar-se o texto da proposição à técnica 
legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no 55/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a redação do inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado. 
Art. 1°- O inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 233- ............................................................ .. 
11 - defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação 

para o consumo, com inclusão do estudo do Código de Defesa do 
Consumidor nos projetos pedagógicos das unidades escolares de nível 
médio do sistema estadual de ensino, e estímulo à organização de 
associações voltadas para esse fim.". 

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
José Braga, Presidente- Antõnio Carlos Andrada, relator- Pastor George. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO W 64/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como primeiro 
signatário o Deputado Doutor Viana, a proposição em análise altera a 
redação do § 6° do art. 36 e do art. 37 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/9/2001, a proposição foi 
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encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos 
do art. 111, I, "a", ele o art. 201 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A alteração do § 6° do art. 36 da Constituição do Estado tem por finalidade 

fixar o prazo máximo de 180 dias para análise dos processos de 
aposentadoria dos servidores públicos. 

O mencionado dispositivo constitucional já assegura ao servidor o direito de 
afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de sua 
aposentadoria, permanecendo em afastamento preliminar até que, 
efetivamente, lhe seja concedido o beneficio. Caso seja verificada a hipótese 
de sua não-concessão, o servidor deve retornar à atividade para 
cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava para a aquisição 
do direito. 

Cabe aqui uma observação importante: a Constituição do Estado ainda não 
foi adaptada à Emenda à Constituição no 20, que trata da reforma da 
Previdência, razão pela qual o referido dispositivo fala em cumprimento do 
tempo de serviço quando, na realidade, o que se conta agora é o tempo de 
contribuição. 

Quanto à fixação de prazo para definição da situação funcional do servidor, 
isto é, se ativo ou inativo, a medida nos parece salutar. 

Verificamos que a análise mais rápida dos processos de aposentadoria 
torna-se possível à medida que a informatização dos órgãos públicos avança. 
Além disso, uma orientação preliminar do setor de pessoal é muito importante 
e pode, também, contribuir bastante para a celeridade da concessão da 
aposentadoria, porque o servidor só encaminhará o requerimento depois de 
devidamente orientado. 

Por outro lado, a alteração do art.37 não nos parece ser o melhor caminho 
para assegurar a contagem do tempo de afastamento ao servidor que se vir 
obrigado a retornar à atividade pela não-concessão de sua aposentadoria. 
Ocorre que, após a reforma da Previdência introduzida pela Emenda à 
Constituição no 20, o art.37 não foi recepcionado pela nova ordem jurídica 
vigente, porque prevê uma contagem de tempo para efeito de aposentadoria 
que não é sequer relacionada a tempo de serviço, mas sim de aposentadoria 
por invalidez. Quando a Constituição do Estado for adequada aos ditames da 
Constituição da República no que tange à Previdência, o art. 37 e todos os 
demais relativos à matéria serão devidamente alterados. 

Assim sendo, parece-nos mais correto incluir no mesmo § 6° a garantia de 
contagem do tempo de afastamento, desde que concomitantemente exista a 
contribuição para a Previdência. 

Tendo em vista a necessidade das alterações apontadas, apresentamos o 
Substitutivo n°1. 

L..,__------0------__j 
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Conclusão 

Pelo exposto. somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n' 64/ 2001 na forma do Substitutivo n'1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dá nova redação ao § 6' do art. 36 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1' - O § 6' do art.36 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 36- ............................................. .. 
§ 6' - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do 

requerimento de aposentadoria, que será apreciado no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias , e o seu indeferimento importará no retorno do 
requerente para o cumprimento do tempo de contribuição que, àquela data, 
faltava para a aquisição do direito, hipótese em que o servidor terá direito à 
contagem do respectivo tempo de afastamento, desde que tenha contribuído 
durante todo o período de afastamento com as alíquotas previstas para o 
custeio dos benefícios previdenciários.". 

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Mauro Lobo, relator- Luiz Tadeu Leite. 

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 
1.825/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Bancada do PFL, a proposição em epígrafe visa sustar os 
efeitos do Decreto n' 41.984, de 4/10/2001, que altera o Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n' 38.104, de 28/6/96, e dá outras 
providências. 

Publicado em 12/10/2001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta 
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em exame pretende sustar os efeitos do Decreto n' 

41.984, de 4/10/2001, que altera o Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n' 38.104, de 28/6/96, com base no disposto no art. 62, inciso XXX, 
da Constituição do Estado, que atribui à Assembléia Legislativa a 
competência privativa para sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar. 

Na justificação da proposta, os autores alegam como fundamentação que o 

~-----------~------------~ 
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decreto veio alterar situação tributária anterior mais benéfica aos 
contribuintes do tributo, principalmente no que se refere à carne produzida no 
Estado e aos insumos e defensivos agrícolas necessários ao plantio do café, 
em desacordo com os princípios da razoabilidade, da anterioridade e da 
capacidade econômica do contribuinte. 

Sobre a matéria, dispôe a Constituição da República, em seu art. 150 e 
incisos, que é vedado aos Estados exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida e cobrar tributos no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou. 

De acordo com o estabelecido no § 6° do respectivo dispositivo, qualquer 
subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, 
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas, 
ou o correspondente tributo ou contribuição. Ressalte-se que a mesma 
competência atribuída para a concessão de exonerações fiscais é exigida 
para a sua revogação. 

Para a regra, o texto constitucional introduz a ressalva do disposto no art. 
155, § 2°, XII, "g", que atribui à lei complementar a definição da forma como, 
mediante a deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A ressalva é 
justificada pela doutrina como sendo necessária, dado o caráter nacional do 
ICMS, que enseja a composição prévia entre as unidades federadas 
investidas na competência tributária para a concessão de exonerações 
fiscais, sem o risco de prejuízo para a harmonia que deve nortear as relações 
entre os entes da Federação. 

Conforme a disposição prevista no § 8° do art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT-, até a edição da nova lei complementar, 
os Estados e o Distrito Federal devem fixar as normas para regular 
provisoriamente a matéria, mediante a celebração de convênios, nos termos 
da Lei Complementar n° 24, de 7/1/75. 

Esta, por sua vez, estabelece, em seu art. 4°, que "Dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da 
União, independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder 
Executivo de cada unidade da federação publicará decreto ratificando ou não 
os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a 
falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo". 

No Estado de Minas Gerais, a ratificação dos convênios que tratam das 

L...__ ______ o ______ ___. 
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exonerações fiscais (isenções parciais ou totais, concessões de créditos 
presumidos, reduções de base de cálculo) vem se dando por meio de 
decretos, editados pelo Poder Executivo, na forma do art. 4° da Lei 
Complementar no 24, de 1975. No entanto, há de se ressaltar que a aplicação 
do referido dispositivo legal vem ferindo o princípio da legalidade, sobre o 
qual se assenta o Estado Democrático de Direito. 

Para Sacha Calmon\ "no concernente ao tema - o mecanismo dos 
convênios - a Lei Complementar 24 contém uma descrição legal de norma 
técnica absolutamente inválida ( ... ) o Poder Executivo de cada Unidade da 
Federação publicará Decreto ratificando ou não os convênios ( ... ) Essa 
fórmula e qualquer outra desconforme com a Constituição serão inválidas. O 
convênio só pode valer se ratificado pelo Legislativo Estadual". 

Ensina a tributarista Misabel Abreu Machado Derzi, em nota de atualização 
da obra "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar"2 , que "A isenção e 
outros benefícios [fiscais] sempre dependem de lei própria, específica. 
Igualmente não podem ser canceladas por ato do Poder Executivo, mas 
apenas por meio da edição de um novo diploma legal (a não ser quando 
sujeita a prazo certo). Entende-se que apenas o legislador pode avaliar os 
superiores interesses da coletividade que venham a legitimar a isenção ou a 
sua revogação. Apenas as isenções do imposto incidente sobre a circulação 
de mercadoria, que é de competência dos Estados-membros da federação, 
dependem, além disso [da le1], de prévio convênio firmado entre eles, para 
evitar prejuízos, conflitos de interesses econômicos entre as regiões mais ou 
menos ricas, mais ou menos industrializadas pelo país". 

Conforme explica a ex-Procuradora Geral do Estado, apesar da 
inconstitucionalidade evidente, a Lei Complementar no 24, de 1975, não teve 
a sua invalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que ensejou 
a concessão de benefícios fiscais à margem do Poder Legislativo. No 
entanto, ressalta que a Constituição de 1988 não admite exceções ao 
princípio da legalidade e "concebe os convênios relativos ao ICMS como 
prévio ato administrativo, porque firmados por órgão colegiado, constituído de 
representante do Poder Executivo, cuja força de lei, modificadora do direito 
interno estadual, decorrerá da ratificação das Assembléias Legislativas". 

Na lição de Roque Antônio Carraza3 , "para que as isenções de ICMS 
surjam validamente, é preciso que os Estados e o Distrito Federal celebrem 
entre si convênios que, ao depois, para se transformarem em direito interno 
de cada uma dessas pessoas políticas, deverão por elas ser ratificados. O 
instrumento idôneo da ratificação, longe de ser o decreto do governador 
(como alguns apregoam) é o decreto legislativo (estadual ou distrital, 
conforme o caso)". 

O próprio Supremo Tribunal Federal, que não reconheceu a invalidade da 
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Lei Complementar n• 24, de 1975, não afastou a aplicação do princípio da 
estrita legalidade da norma tributária. Em acórdão proferido em face da 
concessão da medida liminar na ADIN 1296 -7- PE, o STF manifestou-se 
contrário à delegação de poderes do Legislativo ao Executivo, para a edição 
de norma versando sobre matéria tributária, que exige disciplinação mediante 
ato normativo primário, fixado pelo legislador em sede jurídica adequada, 
conforme se verifica: "A essência do direito tributário - respeitados os 
postulados fixados pela própria constituição - reside na integral submissão do 
poder estatal à 'rule of law'. 

A lei, enquanto manifestação estatal ajustada aos postulados 
subordinantes do texto consubstanciado na Carta da República, qualifica-se 
como decisivo instrumento de garantia constitucional dos contribuintes contra 
eventuais excessos do Poder Executivo em matéria tributária". 

Pelo que se expõe, denota-se a necessidade da sustação do Decreto n• 
41.984, de 4/10/2001, que altera o Regulamento do ICMS e dá outras 
providências, uma vez que o tratamento da matéria exige sede normativa 
adequada, alei. 

Quanto ao art. 2• do projeto em epígrafe, cumpre ressaltar que a sustação 
dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar somente têm efeitos "ex nunc", ou seja, efeitos a partir dela. Por 
este motivo, o dispositivo que pretende fazer retroagirem os efeitos da 
sustação não pode prosperar, sendo necessário excluí-lo do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Resolução n• 1.825/2001 na forma do Substitutivo n• 
1, a seguir apresentado: 

SUBSTITUTIVO W 1 
Susta o Decreto n• 41.984, de 4 de outubro de 2001, que altera o 

Regulamento do ICMS e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Fica sustado o Decreto n• 41.984, de 4 de outubro de 2001, que 

altera o Regulamento do ICMS. 
Art- 2•- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator- Márcio Kangussu -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
' COELHO, Sacha Calmon Navarro. "ICMS - Natureza Jurídica dos 

convênios de Estados-membros - Inconstitucionalidade continuada." "Revista 
de Direito Tributário". 1993, n• 64. 

2 BALEEIRO, Aliomar. "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar". 7• 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 100. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.137/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.137/2000, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que institui o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento 
Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às Pessoas Portadoras do 
Traço Falciforme e da Anemia Falciforme e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno com as Emendas nos 1, 2 e 3 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.137/2000 
Dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e assistência 

médica integral aos portadores de traço e de anemia falciformes e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O Estado promoverá, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS 

-, a prestação de aconselhamento genético e assistência médica integral aos 
portadores de traço e de anemia falciformes. 

Art. 2° - O Estado assegurará, prioritariamente, no cumprimento do 
disposto nesta lei: 

I - o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, nas unidades da rede 
hospitalar e ambulatorial estadual pública e nas unidades privadas 
conveniadas com o Estado, como parte do procedimento técnico de 
atendimento e assistência; 

11 - a cobertura vacinal completa definida por especialistas a todos os 
portadores de traço falciforme e da síndrome da anemia falciforme, incluindo 
as vacinas que não constem na programação oficial; 

111 - o fornecimento de medicação necessária ao tratamento da síndrome, 
conforme os padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde - OMS 

IV - o aconselhamento genético, baseado em informações técnicas e 
exames laboratoriais, aos pais e aos parceiros dos portadores da síndrome 
com maior probabilidade de risco; 

V - a orientação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar a 
casais em condições de risco; 

VI - a divulgação, em programas de aconselhamento pré-natal e pré-
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VIl- o atendimento especializado durante o acompanhamento pré-natal da 
gestante portadora da síndrome e a garantia de assistência no parto; 

VIII - o tratamento integral da gestante que venha a sofrer aborto 
incompleto em decorrência da doença. 

Art. 3° - O Estado promoverá campanhas educativas que visem à 
prevenção da síndrome da anemia falciforme. 

§ 1 o - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Estado promoverá 
seminários, cursos e treinamentos com vistas à capacitação técnica dos 
profissionais de saúde, em especial pediatras, obstetras, clínicos gerais, 
ginecologistas, hematologistas, psicólogos, assistentes soc1a1s, 
fisioterapeutas, enfermeiros e odontólogos, de modo a assegurar o 
atendimento integral do portador de traço falciforme. 

§ 2° - O Estado elaborará, para o cumprimento do disposto neste artigo, 
manuais técnicos para os profissionais da rede pública estadual de saúde e 
de educação, bem como manuais informativos para a população. 

Art. 4°- O Estado assegurará a capacitação técnica dos recursos humanos 
da rede de assistência à saúde para o atendimento integral do portador de 
doença falciforme. 

Art. 5° - O Estado desenvolverá sistema de informação para subsidiar as 
atividades de controle epidemiológico da rede pública de saúde. 

Parágrafo único - O sistema de informação de que trata este artigo incluirá 
o quesito de identificação racial, para possibilitar o acompanhamento das 
pessoas que apresentarem traço ou anemia falciformes. 

Art. 6° - Os estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais das redes 
pública e privada conveniada que realizem exame diagnóstico de 
hemoglobinopatias encaminharão ao órgão controlador da saúde pública os 
dados relativos aos casos de anemia falciforme diagnosticados. 

Art. 7° - O Estado firmará convênio específico com a rede hospitalar e 
ambulatorial privada para o cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. ao - O Estado promoverá intercâmbio e convênios com universidades, 
hospitais universitários e hemocentros, visando ao desenvolvimento de 
pesquisas sobre o traço e a anemia falciformes. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora - Di mas Rodrigues. 
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O Projeto de Lei no 1.273/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que altera dispositivos da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, e dá 
outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido 
no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.273/2000 
Altera dispositivos da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo 

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN -, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 4° da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Justiça e de 

Direitos Humanos, e seu agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A.- BDMG.". 

Art. 2° - Os incisos I e V do art. 6° da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, 
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos 
incisos IX a XII: 

"Art. 6°- ............................ . 
I - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 

V - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -; 

IX - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais- PMMG -; 
X - um representante do Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais; 
XI - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
XII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais.". 
Art. 3°- Fica revogado o art. 1 O da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. so - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
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Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.683/2001, de autoria do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, que cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com 
a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.683/2001 
Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento em Comissão 

da Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo I da Lei no 11.098, 
de 11 de maio de 1993, os cargos constantes no Anexo I desta lei. 

Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento Efetivo da 
Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo I da Lei no 11.617, de 
4 de outubro de 1994, modificado pela Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 
2000, os cargos constantes no Anexo li desta lei. 

Art. 3° - Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 
R$2.337.900,00 (dois milhões trezentos e trinta e sete mil e novecentos 
reais). 

Art. 4° - O provimento dos cargos criados por esta lei fica condicionado ao 
cumprimento dos limites e das condições para criação ou aumento de 
despesas estabelecidos na Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio 
de 2000. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora- Dimas Rodrigues. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2001) 

*·O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
15.11.01. 

Anexo 11 
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O Projeto de Lei n' 1.763/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural- FUNDERUR -, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda n' 8. 

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' 1.763/2001 
Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor 

do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - até o limite de 
R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), com vistas ao financiamento 
de programas de desenvolvimento rural, de reforma agrária, de 
assentamento e colonização e de melhoria das condições de vida de 
comunidades rurais, bem como de projetos de assistência técnica e extensão 
rural para comunidades de agricultores familiares. 

Art. 2' - Para atender ao disposto no art. 1', serão utilizados recursos 
provenientes de: 

I - superávit financeiro do FUNDERUR relativo ao exercício de 2000, no 
valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais); 

11 - saldo de caixa vinculado ao Fundo Estadual de Saneamento Básico -

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



FESB -,em cumprimento ao disposto no art. 5°, I, da Lei no 13.848, de 19 
de abril de 2001, no valor de R$2.000.000,00 (dois mihões de reais). 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 

585 

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora - Di mas Rodrigues. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), noticiando o falecimento de Dom 

Tarcísio S. Lopes, em 8/11/2001, em Uberlãndia, e do Sr. Januário Robustes, 
em 7/11/2001, em Ouro Fino. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, informando o falecimento do Sr. José 
Osmar Villela Lamounier, em 2/11/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

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

Regimento Interno, nas seguintes manifestações: 
de regozijo pelo transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo 

(Requerimento no 2.662/2001, do Deputado Miguel Martini); 
de regozijo pelo transcurso do Dia do Aviador (Requerimento no 

2.663/2001, do Deputado Miguel Martini); 
de congratulações com a CEMIG por ter sido distinguida com o Dow Jones 

Sustainability Indexes World (Requerimento no 2.722/2001, do Deputado Gil 
Pereira); 

de congratulações com a Precon Industrial S.A. pela 155• posição entre as 
400 maiores empresas de Minas Gerais (Requerimento n° 2.728/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos); 

de protesto contra a ausência injustificada de representantes do Banco 
Central na audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor 
destinada a discutir os problemas decorrentes do fechamento da 
Creditec/BANCOB em Serranos (Requerimento no 2.772/2001, da Comissão 
de Defesa do Consumidor). 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 
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ATA DA 306° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/11/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho, Wanderley Ávila e 

Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.868 a 1.870/2001 - Requerimentos n•s 
2.806 a 2.818/2001 - Requerimentos do Deputado Miguel Martini e da 
Comissão de Justiça - Proposição Não Recebida: projeto de lei do Deputado 
João Paulo - Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Wanderley Ávila e Elbe 
Brandão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Agostinho Silveira, 
José Henrique, Maria Olívia, Rogério Correia, Edson Rezende e Doutor Viana 
- 2• Parte (Ordem do Dia): 1 a 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 1.763/2001, 1.137 e 1.273/2000 e 1.683/2001: aprovação 
-Votação de Requerimentos: Requerimentos n•s 2.613, 2.615 e 2.641/2001; 
aprovação - Questões de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos- 2• Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação 
de projeto de lei complementar - Prosseguimento da discussão, em 2• turno, 
do Projeto de Lei n• 1.279/2000; discurso do Deputado Rogério Correia; 
questão de ordem: chamada para recomposição do número regimental; 
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discurso do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; questões de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Ivo José; questão de 
ordem; discurso do Deputado Ivo José; questão de ordem; discurso do 
Deputado Edson Rezende; prorrogação da reunião; discursos da Deputada 
Maria José Haueisen e do Deputado Sebastião Costa; apresentação das 
Emendas n•s 3 a 14; encerramento da discussão- Encerramento. 

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 - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen 
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Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - 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 Alberto Bejani, 1•-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, em atenção a 

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do 
Ofício n• 2.263/2001/SGM, prestando informações a respeito do ITER e 
sugerindo a convocação de seu Superintendente para a visita a ser feita a 
comunidades do Município de Jequitinhonha. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Da Sra. Abeí Miranda de Castro, Vereadora à Câmara Municipal de 
Varginha, encaminhando cópia de requerimento no qual se solicita ao 
Ministro da Previdência empenho na solução das dificuldades causadas pela 
greve dos previdenciários. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Fernando Luiz Restum Pertusier, da ELETROBRÁS, em atenção ao 
Requerimento n• 2.696/2001, da Comissão de Transporte, prestando 
informações a respeito de convênios firmados com a CEMIG para obras em 
assentamentos rurais do INCRA. 

Do Sr. Raimundo Noronha Filho, Presidente da Sociedade Corpo de 
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Bombeiros Voluntários de Tiradentes, agradecendo o envio da publicação 
sobre o Fórum Alternativas para o Desenvolvimento Social. 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.868/2001 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE- de Divino, 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 Divino, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas APAEs, 

notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, 
sobretudo, ao espírito de amor ao próximo. Sem possuírem um orçamento 
fixo, sobrevivem de subvenções, da promoção de eventos rentáveis, de 
doações e de gestos de pessoas caridosas. 

A APAE de Divino, fundada em 15/5/98, é uma sociedade civil, filantrópica, 
de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos. A declaração de 
utilidade pública da entidade permitirá que ela se torne apta a alçar projetos 
maiores. 

Assim sendo, espero o 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 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.869/2001 
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda Vida Nova 

- COMVIDA -, com sede no Município de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 

Fazenda Vida Nova- COMVIDA -, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
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Sebastião Costa 
Justificação: A Comunidade Terapêutica Fazenda Vida Nova, fundada em 

28/10/98, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem como objetivo a 
prevenção, a recuperação e a reintegração na sociedade de dependentes 
químicos e alcoólatras, bem como as famílias afetadas pelo problema. 

A entidade mantém uma fazenda destinada ao acolhimento e à internação 
dos assistidos. Ademais, realiza programas de acolhimento, orientação e 
profissionalização de crianças e adolescentes e, na medida do possível, 
conscientiza a sociedade sobre os danos que os tóxicos podem causar. 

Por ter a entidade elevado conceito na comunidade onde atua e por 
atender aos requisitos legais para a declaração de sua utilidade pública, 
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

- 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 W 1.870/2001 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Muay Thai Boxe 

Tailandês, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Muay 

Thai Boxe Tailandês, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, que não 

remunera os membros de sua diretoria. Fundada em 15/1/99, encontra-se em 
pleno e regular funcionamento, cumprindo sua finalidade de contribuir para a 
formação dos atletas dessa modalidade desportiva. 

Por atender, com base na documentação apresentada, os requisitos 
exigidos pela Lei no 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares 
desta Casa à aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
No 2.806/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 

apelo ao Presidente da Fundação João Pinheiro com vistas a que envie a 
esta Casa informações relativas à situação dos levantamentos do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 2.807/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
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apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que providencie o 
saneamento básico na área central do perímetro urbano do Município de 
Padre Carvalho. 

N° 2.808/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que providencie 
saneamento básico no Município de Campo Azul. (- Distribuídos à Comissão 
de Saúde.) 

No 2.809/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMlG com vistas a que providencie iluminação 
pública para o Município de lbiracatu. 

N° 2.810/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que providencie a 
construção de barragens e a perfuração de poços artesianos no Município de 
lbiracatu. 

N° 2.811/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG a fim de que sejam abertos e 
equipados poços artesianos em Riacho dos Machados. 

No 2.812/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à perfuração e ao 
equipamento de poços artesianos em Catuti. 

No 2.813/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à perfuração de oito poços 
artesianos na reserva dos xacriabás, em São João das Missões. 

N" 2.814/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à abertura de poços 
artesianos e ao fornecimento de canos para distribuição de água nas 
comunidades de Mato Alto, Cedro, Mangabeira, Vereda, Manda-Saia, Fato, 
Pintado, Curralinho e Araça, do Município de Josenópolis. 

N° 2.815/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à disponibilização de água 
potável nas comunidades rurais de Capitão Enéias. 

No 2.816/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à recuperação das bacias 
dos rios Verde Grande e São Francisco, no Município de São João da Ponte. 

N° 2.817/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas ao reflorestamento das 
matas ciliares de Luislândia. 

No 2.818/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Distrito de Crisólia, no Município de 
Ouro Fino, pelo 78° aniversário de sua criação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

L--------0-------



Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja realizado o 
Nacional sobre Preservação e Desenvolvimento Sustentável 
Lago, no Município de Tupaciguara. (-À Mesa da Assembléia.) 
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Fórum 

do Grande 

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja constituída 
Comissão Especial para estudar os decretos do Governador do Estado 
relativos à ratificação de convênios. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

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 No 

Dispõe sobre a permanência de vigilantes nas cabines de caixas 
eletrônicos das instituições bancárias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os estabelecimentos bancários que mantiverem cabines de 

caixas eletrônicos obrigados a manter, no mínimo, 1 (um) vigilante na área da 
cabine, durante o funcionamento desse serviço. 

§ 1° - Nos casos em que a cabine tenha mais de 8 (oito) máquinas 
eletrônicas, deverão ser mantidos, pelo menos, 2 (dois) vigilantes 
simultaneamente. 

§ 2° - As cabines de que trata o "caput" deste artigo deverão estar dotadas 
de estrutura que garanta plenas condições de trabalho ao vigilante. 

Art. 2° - As empresas de vigilância ficam obrigadas a fornecer, 
gratuitamente, coletes à prova de bala aos vigilantes, para uso obrigatório em 
serviço. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2001. 
João Paulo 
Justificação: O crescente número de assaltos a estabelecimentos bancários 

em nosso Estado e, em especial, aos caixas eletrônicos (há casos em que os 
assaltantes retiraram da cabine e levaram o próprio caixa) exigem 
providências que possibilitem maior segurança aos usuários desses serviços. 
É importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor determina 
providências nesse sentido: 

"Art. 4° - A política nacional de relações de consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

V - incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios eficientes de controle 
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de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;"; 

"Art. 6°- São direitos básicos do consumidor: 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos". 

Apresento este projeto de lei com o objetivo de oferecer maior segurança 
aos usuários dos serviços de caixas eletrônicos. A permanência de um 
vigilante diminuirá o número de assaltos e inibirá os saques forçados. 

A violência, que assusta e aterroriza os cidadãos de nosso Estado, por si 
só, já seria suficiente para justificar essa medida de combate e prevenção ao 
grande número de assaltos que ocorrem em caixas eletrônicos. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Chico Rafael. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Assuntos Municipais e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Wanderley 
Ávila e. Elbe Brandão. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira. 
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias e 

imprensa presente, gostaria de trazer uma questão que envolveu a 
participação do PL na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
na manhã de hoje. Sabemos, perfeitamente, que é direito dos parlamentares 
comporem as comissões temáticas da Casa. Com a recente mudança de 
partidos, o PL recebeu alguns companheiros e, hoje, possui a segunda 
bancada da Casa, composta por dez Deputados. Houve um acordo verbal 
para que não houvesse alterações nas comissões temáticas, que 
permaneceriam inalteradas até o final do ano, e o PL aceitou essa 
composição, mas hoje entendeu que deveria estar presente um 
representante seu nessa importante Comissão, que está apreciando o projeto 
de anistia do Governo. Esse representante seria o Deputado Anderson 
Adauto, que, por motivo de viagem, não pôde comparecer e solicitou-me que 
o representasse, com a aquiescência do Deputado Pastor George, Líder da 
Bancada. 

No momento em que cheguei à Comissão, fiz registrar essa necessidade 
de o PL participar da discussão de um projeto tão importante para Minas 
Gerais. Mas, quando usei a palavra e fiz o registro de que eu estaria 
representando o PL, o Presidente da Comissão, Deputado Mauro Lobo, não 
aceitou minha inclusão como membro representante do PL, sob a alegação 
de que o suplente seria o Deputado do PMDB, Deputado Antônio Andrade. 
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Naquele momento, questionei o fato de haver dois Deputados do PMDB 
participando de uma mesma comissão, para discutir um assunto tão 
importante, pois essa seria uma forma de aviltar e ceifar o direito democrático 
de participação do PL, segunda bancada nesta Casa. 

Fiquei decepcionado porque, uma vez que o Deputado titular da comissão 
se transferiu para o PL, conseqüentemente a sua suplência cabe ao PL, de 
acordo com um raciocínio lógico. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Como integrante do PL, 
parabenizo-o pela firmeza na defesa dos interesses do nosso partido, 
sobretudo no cumprimento do Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 

Aproveito a oportunidade, Deputado Agostinho Silveira, Presidente do PL, e 
a presença do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio, 
dos Srs. Deputados, das Sras. Deputadas e da imprensa, para me reportar a 
um assunto que não gostaria que fosse novamente falado desta tribuna, ou 
seja, do não-cumprimento do Regimento Interno por parte do Sr. Presidente 
da Assembléia, Deputado Antônio Júlio, que parece estar insensível aos 
preceitos inseridos em nosso Regimento. 

Os Srs. Deputados e o próprio Deputado Agostinho Silveira devem r.ecordar 
muito bem que, no início do ano, apresentei o Projeto de Lei no 1.454, que 
considero importante e de grande alcance social. Esse projeto foi 
amplamente discutido pelos parlamentares, principalmente nas comissões 
em que tramitou. Tivemos a oportunidade de contar com a colaboração de 
inúmeros Deputados, entre eles os Deputados Cristiano Canêdo e Chico 
Rafael, que aperteiçoaram o projeto. O projeto já teve todas as tramitações 
regimentais. Há uns 30 dias, indaguei ao Sr. Presidente, que, infelizmente, 
acabou de se retirar do Plenário, o motivo da não-inclusão do Projeto de Lei 
no 1.454 na ordem do dia. Esse projeto disciplina o funcionamento das 
clínicas especializadas, dos serviços de despachante e das auto-escolas, 
abrindo um mercado ao povo mineiro e gerando aproximadamente 4 mil 
empregos. Até hoje o Presidente da Assembléia Legislativa não o incluiu na 
pauta. Observo a luta do nosso Governador para gerar empregos e para 
valorizar o funcionalismo público e o seu trabalho para trazer indústrias para 
Minas Gerais. Hoje, tramita na Assembléia Legislativa um projeto de suma 
importância, que melhorará a qualidade dos serviços prestados pelo 
DETRAN, que gerará muitos empregos, mas o Presidente da Assembléia 
Legislativa se recusa a incluí-lo na pauta. 

Deputado Agostinho Silveira, Sr. Presidente e Srs. Deputados, chegaram a 
mim algumas informações, mas prefiro crer que se trate de mera coincidência 
o fato de o Presidente da Assembléia Legislativa achar por bem não incluir 
esse projeto de lei na pauta, na ordem do dia. Recebi alguns documentos 
que indicam que o irmão do Presidente da Assembléia Legislativa, Dr. Davi 
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Claret de Faria, é proprietário de uma clínica especializada em serviços 
médicos no Município de Pará de Minas. Não acredito que o Presidente da 
Assembléia Legislativa esteja protelando a inclusão desse projeto em virtude 
de seu irmão ser o proprietário da Clínica Médica Psicológica Paraminense 
Lida- CLIMEPA. 

O Presidente da Assembléia - todos sabemos - tem de atuar com altivez, 
com desprendimento, com despojamento, com imparcialidade, como um 
magistrado. Prefiro crer que assim se está pautando o Presidente, não 
deixando que nenhuma motivação de cunho pessoal, mais precisamente, de 
cunho familiar, esteja protelando ou inibindo a inclusão desse projeto de lei 
na ordem do dia. 

Como parlamentar no exercício do segundo mandato, como testemunha do 
trabalho do Presidente Antônio Júlio, que há 15 ou 20 anos, encontra-se na 
vida pública, não acredito que esse fato possa ter qualquer ligação com o que 
acabo de externar. É um projeto que trata de atendimento do serviço 
prestado pelas clínicas especializadas, e o seu irmão é proprietário de uma 
clínica que presta esse serviço no Município de Pará de Minas. Clínica, aliás, 
boa, eficiente, bem estruturada e que está prestando bom serviço ao povo de 
Pará de Minas e da região, bem como a Minas Gerais. 

De forma serena, tranqüila, reafirmo a minha luta incessante para que esse 
projeto seja incluído na ordem do dia e possa, democraticamente, ser 
apreciado, analisado e julgado pelos Deputados desta augusta Casa. A 
persistir essa situação de desrespeito ao Regimento Interno e configurando-
se esse condicionamento da ligação com o irmão, estaríamos incorrendo 
nurna grave falta, até mesmo na falta de decoro parlamentar. Prefiro acreditar 
que, talvez por sobrecarga, talvez pelos inúmeros projetos que aqui se 
encontram, ou por um descuido da sua assessoria, o projeto de lei que cuida 
das clínicas ainda não foi incluído na ordem do dia. 

Faço um alerta, como Deputado intransigente no cumprimento do 
Regimento Interno e dos preceitos constitucionais aqui estabelecidos, que, 
persistindo essa situação, este Deputado vai recorrer a todas as instâncias, 
seja à Corregedoria, ao Ministério Público e, se necessário, até mesmo ao 
Judiciário, impetrando mandado de segurança, para que assim possamos 
fazer valer o Regimento Interno e, sobretudo, a Constituição do Estado. 

Agradeço a benevolência do Deputado Agostinho Silveira e reafirmo, mais 
uma vez, o meu repúdio e o meu descontentamento com essa atitude 
autoritária do Presidente da Assembléia, que insiste em não colocar em 
tramitação normal o Projeto de Lei no 1.454, que cuida dos despachantes, de 
auto-escolas e, sobretudo, de serviços prestados pelas clínicas 
especializadas junto à Secretaria da Segurança. É a última vez que ocupo 
esta tribuna para reafirmar a minha disposição de fazer com que o Regimento 
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seja exercido em sua plenitude. Não seria bom para a Assembléia 
Legislativa que fosse necessário o uso de mandado de segurança para fazer 
tramitar um projeto de lei aqui. Portanto, fica, mais uma vez, registrado o meu 
descontentamento e a minha vontade inabalável de, na semana que vem, 
caso esse projeto não esteja incluído na ordem do dia, recorrer ao Judiciário, 
impetrando mandado de segurança para fazer valer o Regimento Interno 
desta Casa. Obrigado, Deputado. 

O Deputado Agostinho Silveira - Obrigado, Deputado Dinis Pinheiro. Tenho 
a certeza de que o Presidente da Casa colocará o projeto para a apreciação 
deste Plenário. Como esse é o seu comportamento normal, temos a certeza 
de que o Presidente agirá dessa forma. 

Sr. Presidente, Deputado Wanderley Ávila, o PL ocupa esta tribuna para 
questionar a participação nas comissões temáticas dentro do novo quadro 
partidário. Não é possível que o mesmo partido tenha dois representantes 
numa comissão. Estou certo de que com a clareza e o comportamento 
inequívoco do Presidente, buscaremos melhor solução para esse problema. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique·- Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, ocupo esta tribuna para retratar a importância do 
manifesto popular que será realizado amanhã, dia 15 de novembro, pelo 
asfaltamento da estrada de chão que liga o Município de ltanhomi à BR-116, 
trecho da estrada da MG-766 à BR-116, Rio-Bahia. 

O jornal "Hoje em Dia" de ontem trouxe um artigo sobre o sonho antigo: 
"Lideranças unem forças pela chegada do asfaltamento da MG-766. 
ltanhomi, um por todos e todos pelo asfalto". 

"A Voz de ltanhomi" publicou a manchete "Parar pelo Asfalto." As 
lideranças locais, os Prefeitos Municipais, a Diretora do jornal de ltanhomi, os 
Vereadores convidam para um manifesto lançado pelo jornal regional "A Voz 
de ltanhomi". (-Lê:) 

''Trata-se de uma obra que vem há muitos anos sendo pleiteada pelo 
referido município e por toda a comunidade local. ltanhomi está localizada no 
vale do rio Doce, a 1 OOkm de Caratinga, igualmente a 1 OOkm de lpatinga e a 
59km de Governador Valadares. Possui dois acessos à BR-116, sendo que 
nenhum deles é asfaltado, o que tem prejudicado todo o escoamento da 
produção da região, atingindo também a economia dos Municípios de 
Capitão Andrade, Tumiritinga e Alpercata, que se utilizam do mesmo trecho. 
Em períodos de chuva, transitar pela MG-766 torna-se um desafio, e na 
época da seca a estrada fica intransitável devido aos buracos e à poeira 
excessivos. Vários são os acidentes registrados no local, alguns envolvendo 
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A estrada tem uma extensão total de 41 km, sendo 27km sem 
pavimentação, com condições precárias e em péssimo estado de 
conservação. Os 14km restantes, que correspondem ao trecho ltanhomi-
Capitão Andrade, estão pavimentados. Portanto, é uma obra inacabada. 

Segundo informações do DER, a obra foi licitada em 1988, há 13 anos. A 
construtora vencedora foi a Minas Sul, sob o Contrato no PJ-122.142/88. 
Como se trata de um contrato antigo, o saldo contratual de hoje está bastante 
defasado. Seriam necessários, atualmente, cerca de R$7.500.000,00 para a 
execução da obra, excetuando-se os recursos que seriam utilizados para a 
construção de uma ponte de 52m sobre o córrego Traíra, os quais não 
constam no valor total do projeto". 

Gostaríamos de informar, inclusive, que apresentaremos uma emenda ao 
orçamento de 2002, visando garantir recursos para a execução da referida 
obra. 

Pelo orçamento estadual que chegou a esta Casa, infelizmente não foi 
priorizada essa obra da MG-766. 

Pelo último levantamento realizado em 1996, o volume médio diário de 
tráfego era de 314 veículos. Sabemos que esse índice há muito está 
superado e que esse número cresce a cada ano, já atingindo um fluxo médio 
aproximado de quase mil veículos por dia. 

Gostaríamos de parabenizar o jornal "A Voz de ltanhorni" pela iniciativa do 
lançamento desse manifesto, que, através de uma grande mobilização que 
vem sendo muito bem organizada, ainda conta com o apoio dos Prefeitos de 
ltanhomi, Alpercata, Capitão Andrade e Tumiritinga, além do Presidente da 
AR DOCE e de dernais autoridades da região. O manifesto, intitulado "Um por 
todos e todos pelo asfalto", prevê a interdição da rodovia e terá duração de 1 
hora. 

Por fim, convidamos os parlamentares representantes daquela região, a 
imprensa e toda a sociedade local para se unirem a nós, amanhã, dia 15, a 
partir das 8 horas da manhã, para, juntos, realizarmos urn evento 
verdadeiramente forte e mostrarmos a força e a vontade que o povo do vale 
do rio Doce possui, ao buscar as soluções para seus problemas, ao envidar 
esforços em prol do asfaltamento de uma estrada há anos tão sonhada. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada maria Olivia. 
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes das 

galerias, senhoras e senhores, em razão dos atentados nos Estados Unidos, 
da alta do dólar e da guerra no Afeganistão, este é o momento de pensarmos 
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nos reflexos que esses fatos estão trazendo para nossa economia, bem 
como para o nosso turismo interno. 

O Brasil é conhecido mundialmente não só por suas belezas naturais, mas 
também por ter uma história de convivência pacífica com todas as nações do 
mundo e por possuir uma população formada por descendentes de todas as 
nacionalidades, raças e religiões, que guardam crenças e comportamentos 
ancestrais; um país de muitos hábitos, costumes e tradições seculares 
vivendo harmonicamente. 

Por tudo isso, nosso País pode ser visto hoje como um destino seguro e 
ideal para os turistas de todo o mundo, pois, além de mostrar um cenário de 
paz, oferece sol o ano inteiro. Possuímos a maior biodiversidade do planeta, 
com paisagens deslumbrantes de florestas, campos, cerrados, montanhas, 
praias, fauna e flora jamais vistos. Portanto, são milhares de quilômetros a 
serem percorridos, viajados e explorados. 

Formado por um povo de origens múltiplas, o Brasil, por séculos, vem 
mesclando e oferecendo a todo o mundo manifestações culturais diversas, da 
culinária à música e das artes plásticas à dança. Considerando todos esses 
fatores, o Brasil poderia beneficiar-se com a retração que esse novo conflito 
tem provocado no turismo internacional, buscando atrair o turista estrangeiro 
em maior número. E o brasileiro, que sempre optou por conhecer primeiro os 
EUA e a Europa, passou a ter hoje quase uma única opção: o turismo 
interno. Vários são os fatores para apostarmos nisso: o valor do dólar em 
relação ao real, o temor dos atentados, o medo de entrar em aviões e cruzar 
oceanos e o aumento, nos países ameaçados de atentados, do 
patrulhamento a estrangeiros. Portanto, a expectativa é de que os turistas 
brasileiros que guardam dinheiro para viajar ao exterior todos os anos gastem 
aqui suas economias. Porém, o crescimento na procura por viagens internas 
tem refletido em aumentos de preços de pacotes turísticos, passagens 
aéreas e diárias de hotéis, entre 20% a 25%, em relação ao mesmo período 
do ano passado. A exploração nessas tarifas tem preocupado os próprios 
agentes de turismo. A hotelaria e as companhias aéreas tentam aproveitar-se 
da situação atual favorável ao Brasil para aumentar preços e ganhar em curto 
prazo, em vez de tentar manter o fluxo maior de clientes por períodos mais 
longos. O Presidente da ABA-MG, José Menezes Lourenço, desaconselha os 
aumentos de preços das viagens dentro do País e adverte para os riscos de 
ver se repetirem os recentes fracassos de venda ocorridos na virada do 
milênio. 

Lembro-me bem, quando da virada do milênio, que os pacotes com preços 
abusivos não foram vendidos, e a hotelaria que taxou preços absurdos 
assistiu à passagem para o ano 2000 com seus aposentos, na ma1ona, 
fechados. As agências de turismo pagaram seu preço com pacotes 
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encalhados e prejuízos nunca vistos. 

Por isso, precisamos reagir, pois, do contrário, estaremos sujeitos a um 
grande desastre, como o ocorrido na última semana, com a falência da maior 
operadora turística do País e uma das maiores da América Latina: a Soletur, 
que se viu impossibilitada de continuar operando no mercado, em razão de 
uma dívida de mais de R$300.000.000,00, que se foi acumulando e veio 
aumentando desde o último fatídico dia 11 de setembro, data dos atentados 
em Nova Iorque. Tal fato provocou uma brutal retração do mercado turístico 
internacional, responsável por mais de 60% de todas as operações dessa 
empresa. Apenas com o fechamento dessa operadora, ficaram sem trabalho 
480 funcionários, além de mais de 1.500 empregos indiretos perdidos, frutos 
de parcerias com diversas outras agências espalhadas pelo País. 

Dessa forma, devemos tomar medidas que possam proteger outras 
empresas de situações parecidas com essa, mas acreditamos que as 
agências de turismo que quiserem sobreviver terão de deixar de trabalhar 
somente com pacotes para o exterior e começar a fazer os brasileiros e 
estrangeiros conhecer nosso País. Para isso, devem negociar preços mais 
competitivos e exigir melhor aparelhamento de nossas empresas aéreas, 
aeroportos, estradas, hotéis, pousadas, restaurantes, casas noturnas, etc., 
com vistas a atrair essa imensa população de turistas de todo o mundo, ávida 
por lazer, conforto, segurança e paz. 

Sugiro aos mineiros que continuem viajando e que programem, o quanto 
antes, suas viagens de fim de ano, para que possam se beneficiar dos preços 
mais justos. Os fretamentos são a forma mais econômica de viajar hoje, pois 
podem-se oferecer várias opções de hotéis e passagens aéreas por preços 
mais baixos. Dessa forma, os pacotes saem bem mais em conta. Como 
Presidente da Comissão de Turismo, estou apresentando requerimento para 
a realização de reunião, nesta Casa, com representantes da Secretaria de 
Turismo, da ABAV-MG, da ABIH, da Polícia Federal, da INFRAERO, da 
Associação Comercial de Minas Gerais, da BELOTUR e de outros órgãos 
afeitos à área do turismo, para se discutir quais as medidas a serem tomadas 
e que estariam ao alcance de cada um, no intuito de frear esses impactos 
sobre o mercado turístico do Brasil e de Minas. 

Quero agradecer aos colegas a aprovação do Projeto de Lei no 1.039/2000, 
projeto que assinei, mas cuja autoria compartilho com a população do 
Centro-Oeste de Minas, que, muito heroicamente, luta pelo desenvolvimento 
do Estado. O pólo de desenvolvimento da indústria e do comércio de fogos 
de artifício na região Oeste do Estado é um antigo anseio da população. As 
empresas industriais e comerciais já instaladas na região terão mais 
motivação para expandir suas atividades. As que ainda não descobriram 
nossa região terão agora um motivo a mais para ali se instalar. O nosso 
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projeto prevê incentivos e benefícios fiscais, com elaboração de projetos, 
linhas de crédito em condições especiais, redução da carga tributária do 
ICMS para 12% nas aquisições de máquinas e equipamentos de produção e 
muitos outros benefícios. A nova lei certamente contribuirá muito para a 
retomada do crescimento do nosso Estado, que, há muito, vem perdendo a 
tradição de Estado em desenvolvimento. Podem imaginar o bem que fizeram 
para minha região e para o nosso Estado. Por isso, compartilho com todos a 
minha alegria de hoje. Agora o projeto vai para sanção do Governador. 
Esperamos que de pronto o sancione, já que vai ajudar o crescimento de 
Minas. Com certeza, esse é o desejo do nosso Governo também. 

Nesta oportunidade, quero dizer que, na quinta e sexta-feiras, teremos o 
grande festival de fogos de artifício na capital dos fogos da América, Santo 
Antônio do Monte, maior produtora de fogos de artifício. Com esse projeto, 
beneficiaremos todas as cidades circunvizinhas a Santo Antônio do Monte. É 
realmente um belo espetáculo, muito superior ao do Rio de Janeiro, no 
"réveillon". Todas as indústrias de Santo Antônio do Monte fazem o maior 
espetáculo pirotécnico jamais visto. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, antes de 

entrar no assunto que vou tratar hoje, gostaria, em primeiro lugar, de 
cumprimentar os companheiros policiais militares aqui presentes, 
manifestando nossa solidariedade e o nosso apoio ao Projeto de Lei 
Complementar no 34, do Deputado Sargento Rodrigues. A Bancada do PT 
votará favoravelmente para fazer justiça àqueles que estão ingressando na 
Polícia Militar. 

Mas, Sr. Presidente e colegas Deputados, hoje faz quase três meses que a 
greve dos professores das universidades federais começou. A greve dos 
trabalhadores no sistema previdenciário já se aproxima de 1 00 dias, se não 
for mais. Já perdemos as contas de quantos dias estão em greve os 
funcionários públicos federais das universidades e os previdenciários. 

O fato é que o que pode ajudar a terminar com essa situação é a abertura 
do diálogo por parte do Governo, o que infelizmente não está havendo. Pelo 
contrário, ao invés disso, o Presidente da República iniciou um processo de 
repressão ainda maior às greves que estão ocorrendo no País. Emitiu medida 
provisória atacando o direito de greve e apresentou projetos de lei que, 
segundo ele, buscariam regulamentar o direito de greve. Conforme nossa 
análise, ao invés disso, buscam limitar e acabar com o direito de greve. 

O Governo deveria estar levando em consideração como terminar com 
esse movimento através do diálogo e do atendimento às reivindicações. Só 
em Minas Gerais são 16 mil alunos que estão sem aula. São 8.500 
professores que estão sendo obrigados a manter o movimento paredista 
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porque não há diálogo. Quase todos os vestibulares, no Brasil inteiro e 
aqui em Minas, foram adiados. Hoje o Ministro Paulo Renato deu entrevista 
dizendo, simplesmente, que está tudo bem. Fez ainda ironia e disse que a 
sua popularidade até dobrou com a greve dos professores, que atinge os 
estudantes das universidades federais. 

Recentemente apresentei na Assembléia um requerimento, é claro que 
com valor simbólico, mas com valor político que julgo importante, porque fruto 
de um movimento nacional, em que solicitava, junto a várias Assembléias 
Legislativas, ao Presidente da República a demissão do Ministro Paulo 
Renato, para mostrar a incompetência, não só do Governo Fernando 
Henrique, mas também do seu Ministro em relação ao movimento nacional 
dos professores universitários. 

Essa solicitação de demissão foi aprovada aqui, na Comissão de Educação 
e também em Assembléias Legislativas de outros Estados. Isso serve como 
pressão e, diria mais, desmoralização de um Ministro que não consegue 
resolver o problema da greve. Essa situação leva ao perigo não só agora, do 
adiamento dos vestibulares, que já é concreto, mas do prejuízo completo 
deste semestre letivo nas universidades federais. Foi aprovado por 
unanimidade e será enviado, na semana que vem, ao Presidente Fernando 
Henrique, esse repúdio da Assembléia Legislativa Mineira, que procura e 
solicita do Presidente a demissão do Ministro Paulo Renato. 

Antes de entrar na análise do que são essas medidas provisórias adotadas 
hoje e da sua gravidade contra o direito de greve de todo o funcionalismo 
público, concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de parabenizar V. 
Exa. pelo pronunciamento. Esse é o sentimento desta Casa quanto à 
situação caótica e seriíssima que estamos vivendo. Esse momento de greve 
pelo qual passam as escolas superiores do Brasil tem trazido para todos nós 
reflexão muito profunda. Tanto isso é verdade que em reunião da nossa 
Comissão do Trabalho já aprovamos requerimento de autoria de V. Exa. e 
discutimos e ouvimos todos os segmentos. Naquela tarde colocamos um 
requerimento em apreciação, para que a comissão formada pudesse ir a 
Brasília, em nome de Minas Gerais, tentar negociar com o Ministro Paulo 
Renato, ou com quem quer que seja, a viabilidade de solução dessa greve. 
Hoje, lamentavelmente, essa situação do próprio Presidente da República 
nos traz o maior constrangimento possível, porque, além de ser 
antidemocrático, está ferindo a Constituição. Não é assim que se governa um 
país, principalmente em relação à educação. Essa análise feita por V. Exa. 
também foi feita por nós na semana passada, e aprovamos um requerimento 
de demissão do Ministro Paulo Renato. Estamos perdendo muito. Minas 
Gerais está com um prejuízo incalculável. São pais, famílias, 16 mil 
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estudantes aguardando a liberação do vestibular. Estamos com V. Exa. e 
temos certeza de que teremos solução o mais rápido possível. Parabenizo V. 
Exa. 

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Dalmo, Presidente 
da nossa Comissão do Trabalho, que bem lembrou a audiência pública que 
fizemos com a presença de professores universitários e de previdenciários 
em greve que puderam fazer seu protesto democraticamente contra o 
Presidente Fernando Henrique e seu Governo. 

Mas, Sr. Presidente, o Presidente da República emitiu hoje medida 
provisória que autoriza contratação temporária de funcionários para 
normalização dos serviços públicos quando a greve for superior a dez dias. 
Poderá ser contratado o mesmo número de servidores parados por um prazo 
de três meses, prorrogáveis por outros três. A medida provisória é uma 
medida antigreve que fere inclusive a obrigatoriedade de o Presidente da 
República pagar os funcionários em greve, determinada pela justiça, pelo fato 
de a greve ter seu caráter legal e não estar sendo resolvida por causa do 
Governo. Diz que se a greve for superior a dez dias ele poderá substituir os 
grevistas, colocando outros professores por três meses, prorrogáveis por 
mais três, criando, portanto, um serviço provisório para substituição dos 
grevistas. Isso, evidentemente, fere o direito de greve. O Presidente da 
República adota, mais uma vez, autoritariamente, medida provisória que 
evidentemente não terá eficácia. Como vamos substituir professores 
universitários em greve? O Presidente não tem interesse na qualidade do 
ensino, mas apenas em atacar um direito trabalhista como esse. Essa 
medida provisória merece todo o nosso repúdio. 

Mas o Presidente não fica apenas nisso, ainda apresenta mais dois 
projetos de lei. Um para atacar o direito de greve, que modifica o regime 
jurídico único. Hoje tem que ser aberto processo administrativo contra 
funcionário público para sua demissão, mas após 60 faltas intercaladas. 
Agora manda um projeto de lei para a Câmara Federal dizendo que 30 faltas 
consecutivas ocasionam a abertura do processo coletivo para demissão em 
rito sumário. Trinta dias de ausência coletiva de trabalho provocam demissão 
sumária. Voltamos àquilo que nem na época da ditadura se conseguia fazer. 
Fiz parte da grande greve dos professores em 1979, quando ficamos quase 
dois meses parados, e nem naquela época o Governador teve condições de 
colocar na rua aquele número expressivo de professores em greve. Diz ele 
que agora, com um ato sumário, demite quem faltar 30 dias. 

Apresentou ainda outro projeto de lei, que não vou analisar completamente, 
mas é outro ataque ao direito de greve. Diz o seguinte: "a greve é 
considerada abusiva após 30 dias". Por isso, depois de 30 dias, quer 
simplesmente demitir. A lei vale para todos os servidores públicos federais, 
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estaduais e municipais. Aplica também sua ditadura a todos os servidores 
públicos do País, dos Estados e dos municípios, num momento em que 
devíamos estar expandindo o direito de greve. Para aproveitar a presença 
dos militares aqui, lutamos para que tenham também seu direito de greve, 
como servidores públicos que são. 

O Governo Federal faz exatamente o contrário, intimidando os 
trabalhadores e proibindo o direito de greve. Os absurdos continuam. Se a 
greve for considerada legal, o Governo não poderá suspender o pagamento 
das remunerações, mas, se ocorrer o contrário, a suspensão dos 
pagamentos é imediata, contrariando a ordem do Supremo de pagar aos 
servidores em greve. Trata-se de um projeto de lei que tenta intimidar os 
professores e previdenciários em greve. Mas eles têm a nossa completa 
solidariedade com o movimento heróico em favor de um ensino público 
gratuito, de boa qualidade, no caso da educação. Hoje, o Governo Federal 
investe cada vez menos no ensino, buscando a sua privatização, já que o 
número de vagas nas universidades pagas é cada vez maior, ocorrendo o 
contrário nas universidades federais. 

Faço também um protesto, oriundo da Câmara Municipal de Francisco Sá, 
no Norte mineiro, onde os Vereadores aprovaram uma moção repudiando a 
atitude do Governador do Estado, reclamando da mudança de dia de 
pagamento dos professores estaduais sem nenhum aviso prévio, tomando de 
surpresa os funcionários. E o Governador sinalizou dizendo que os 
funcionários deveriam preocupar-se com a manutenção de seus empregos e 
jamais com aumento salarial. Fica aqui registrada a moção de repúdio, e 
parabenizo os Vereadores de Francisco Sá pela defesa do funcionalismo. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)'- Durante todo o Governo FHC, é 
clara a intenção da privatização do ensino, especialmente o superior. Existe, 
hoje, no Brasil cerca de 1 milhão e meio de estudantes do ensino superior. 
Entre eles, 1 milhão encontra-se nas escolas privadas, e somente 500 mil 
alunos estão nas escolas públicas. Surge a contradição, ao vermos que 80% 
dos nossos trabalhadores ganham de 1 a 3 salários mínimos, portanto não 
têm condições de pagar por ensino privado. A lógica contraditória deste 
Governo é essa: privatização do ensino em um Pais pobre, com a sua 
maioria absoluta de trabalhadores pobres. E, na lógica inversa, apesar de ser 
a Capital das Capitais, nos Estados Unidos, cerca de 80% das universidades 
são públicas, e somente 20% são privadas. A posição de nosso Governo é 
entreguista, privatista, impedindo o que é mais importante para nós: a criação 
de massa crítica proporcionada pelas universidades. 

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Edson Rezende resumiu bem a 
intenção do Governo Federal. Ao permitir que uma greve dure tanto, sem 
negociação, é porque tem consciência de que prioridade na educação não é 
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questão do seu Governo. Pelo contrário, sabe muito bem que o caminho 
de que se utiliza não é aquele que os professores defendem: uma 
universidade pública, gratuita, de boa qualidade. Seu caminho é apostar nas 
privatizações, já não bastassem o problema dos apagões e as privatizações 
feitas nas empresas de energia elétrica e de saneamento, as quais não 
deram certo, levando nosso País para o buraco. Mas, não satisfeitos com 
isso, querem mais e mais privatizações, dando continuação ao modelo 
neoliberal absurdo que tem levado ao agravamento da miséria. Fica aqui o 
nosso repúdio por essas atitudes, por essa medida provisória e por esses 
projetos de lei encaminhados, hoje, pelo Sr. Presidente da República. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, telespectadores, antes de entrar no discurso, queria 
complementar as palavras do Deputado Rogério Correia. O Conselho 
Regional de Medicina diz, no seu código de ética, que nenhum profissional 
médico pode ser substituído por outro no caso de greve. Ou seja, se os 
médicos estão em greve, não pode o órgão público tirá-los e substituí-los por 
outros que não sejam servidores. Quis somente demonstrar uma faceta 
dessa proposta do Governo Federal que vai em confronto com as próprias 
determinações do Conselho de Medicina, em relação ao seu código de ética, 
que, para nós, é o instrumento mais importante que regula a postura e o 
comportamento médico. 

Quero também saudar os militares presentes e dizer do nosso apoio ao 
Projeto de Lei no 34. Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
venho acompanhando o trabalho, as modificações e o esforço da Policia 
Militar para se adequar ao processo de proteção ao cidadão. Somos 
favoráveis ao Projeto de Lei Complementar no 34. 

Sr. Presidente, quero iniciar a minha fala de hoje falando sobre um fato que 
considero muito importante, que aconteceu no final de semana na cidade de 
Alto Rio Doce, que envolve uma microrregião de aproximadamente 21 
municípios. Não foi inédito porque já aconteceu dessa forma, mas, nesse 
final de semana, em conjunto com uma ONG chamada Estrada de Terra, 
realizou-se um seminário nessa cidade. Quero falar sobre a forma como foi 
feito o seminário e do envolvimento das pessoas da região com os temas 
destacados e discutidos. A Assembléia Legislativa pode produzir uma 
parceria importante e multiplicá-la nos vários rincões de Minas Gerais, 
quando faz uma parceria e um envolvimento com a comunidade. 

Diferentemente dos seminários que produzimos aqui na Capital, esse 
seminário começou com uma iniciativa da região. O seminário teve a 
capacidade de se desdobrar em ações concretas maiores do que aquelas 
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realizadas por iniciativa exclusiva da Assembléia Legislativa. Os temas 
abordados naquela região foram a questão do turismo como opção do 
desenvolvimento regional, como meio ambiente e patrimônio cultural, com 
envolvimento da educação nesse sentido, como também o associativismo e o 
desenvolvimento social, e esse trabalho em cooperação com as ONGs -
tratou da questão da agroindústria familiar como fator de geração de 
empregos e renda, também os artesanatos e a questão da administração 
municipal e captação de recursos financeiros e, por fim, as estradas como 
fator de desenvolvimento e integração regional. 

Participaram desse seminário as cidades de Alto Rio Doce, sede do evento, 
Brás Pires, Capela Nova, Catas Altas da Noruega, Cipotãnea, Desterro do 
Melo, Dores do Turvo, Divinésia, ltaverava, Lamim, Mercês, Paula Cândido, 
Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos 
Montes, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios e 
Silveirânia. 

A participação não só da comunidade, mas também dos Prefeitos e dos 
Vereadores das cidades, foi um dos pontos marcantes desse encontro. Uma 
lógica foi construída a partir de uma concepção diferente. Na verdade, essa 
ONG chamada Estrada de Terra, juntamente com o circuito turístico da 
região, mobilizou o poder público e outras entidades e, assim, em vez de o 
poder público tomar a iniciativa e envolver a comunidade, a comunidade teve 
a iniciativa, constituiu um programa, chamou a Assembléia Legislativa e 
envolveu as autoridades locais. 

Quero chamar a atenção para aquela microrregião da Mantiqueira, que fica 
quase na interseção com a Zona da Mata, sobre cuja precariedade, há algum 
tempo, estivemos falando. Essa região, especialmente as cidades que foram 
aqui nomeadas, passa por situação de degradação social e econômica que 
nos preocupa por demasia. Não partiu apenas de nós a denúncia de que o 
IDH daquela região é dos mais precários e se aproxima do de algumas 
cidades do vale do Mucuri, do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 
Sabemos da difícil situação dessas regiões, mas, por outro lado, outras 
regiões importantes de Minas Gerais, como é o caso da Zona da Mata e a 
das Vertentes, passam por grave problema de degradação econômica e 
social. 

Contamos com a presença do Prol. Dimas, da UFMG, que nos apresentou 
dados estarrecedores, como o IDH em torno de 4. Se considerarmos que a 
avaliação varia de O a 1 O, 4 está abaixo da metade, aproximando-se muito da 
linha da pobreza e da miséria de muitas cidades do Jequitinhonha. Isso se 
deve ao abandono dos últimos anos, no que se refere às políticas sociais e à 
ação de atores políticos, que poderiam estar atuando efetivamente para a 
solução dos graves problemas de saúde, educação, meio ambiente, 
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alimentação e falta de geração de emprego e renda, e coloca como 
imperativo que o Governo do Estado e todas as forças políticas da região 
voltem seus olhos para essa realidade, pois estamos caminhando para um 
processo de degradação que nos aproximará do vale do Jequitinhonha, 
região que, quando passou por esse mesmo processo, não teve quem 
levantasse a voz a seu favor, ou, se teve, essa voz não foi ouvida ao 
denunciar um problema tão grave. 

A degradação social por que passa a reg1ao é acompanhada da 
desmobilização popular e da desorganização social. O mesmo acontece em 
outras regiões. O êxodo rural que, no passado, se deu com os pais indo para 
Belo Horizonte, outras cidades maiores e, especialmente, São Paulo, hoje se 
dá de forma diferente. 

Hoje, na maioria das vezes, não são os pais que saem das cidades 
pequenas, mas os filhos, os jovens. Essa massa crítica, que é parte 
importante do conjunto daquela população, sai, levando consigo os sonhos e 
as potencialidades do pensamento e da ação política. Nesse sentido, os 
filhos da terra, que moram em Belo Horizonte e em outras cidades, sentiram 
a necessidade de se organizar, não apenas para passear, mas também para 
promover ação política concreta. Refiro-me aos organizadores da ONG 
Estrada de Terra. Esse nome foi dado devido à dificuldade de acesso, porque 
as estradas de terra, em época de chuva, praticamente impossibilitam o 
retorno dos filhos. Essa ONG assumiu a responsabilidade de estar junto aos 
filhos da terra, dos seus irmãos e amigos, para promover o grande 
reencontro, porque essa massa partiu em situação de "apartheid". Estão 
apartados e, como tal, são forças políticas importantes que necessitam se 
reencontrar para, juntos, formarem um bloco político de peso, a fim de 
mobilizar a região em busca do desenvolvimento tão necessário e tão 
importante, resgatando as condições sócio-econômicas e culturais da região. 

A partir da consciência desses filhos, que ora estão fora e se sentem 
responsabilizados e culpados por não terem assumido uma posição pró-ativa, 
às vezes, sentindo-se envergonhados por não estarem aliados aos irmãos da 
terra, fizeram com que essa ONG produzisse esse seminário, que foi um dos 
mais importantes, com a Assembléia Legislativa. Durante o seminário, foi 
discutida especialmente a geração de emprego e renda, mas também a 
questão do turismo. Muitos moradores de cidades pequenas podem não 
valorizar o que têm, a natureza, uma cachoeira bonita, a própria cultura, a 
tipicidade da comida local e os movimentos culturais, como congadas, 
danças típica e movimentos culturais antigos, mas as pessoas que estão nas 
cidades procurando a sua raiz e o seu elo perdido, a sua base e o seu ponto 
de referência estão voltando a esses locais, para um reencontro consigo 
mesmas, com o seu passado e sua história. Por isso, a beleza da região é 
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notada quando as pessoas chegam. 

Sr. Presidente, gostaria de mencionar as manifestações, especialmente 
dos servidores da TV Assembléia e de outros que estiverem nos ajudando, 
com relação ao fascínio que aquela região produziu em todos. Aproveito para 
falar sobre a importância da presença da TV Assembléia e dos servidores da 
Casa, que contribuíram com a infra-estrutura. O grande movimento foi de lá, 
mas o que o tornou grandioso foi a presença da Assembléia Legislativa, 
representada por todos nós e pelos funcionários que lá estiveram. 

O grande clamor que o Deputado José Henrique expôs é a questão do 
asfalto. Trata-se de prioridade para o Estado. Não se pode escoar produção 
sem que haja asfalto. Os filhos não podem voltar a qualquer hora para casa, 
caso não tenham o acesso facilitado. Não se pode construir um circuito 
turístico, como foi feito naquele dia, com o nome de Circuito Nascente do Rio 
Doce, caso não haja facilidade de acesso. 

Então, essa é a grande luta que mobilizou a região. É a luta que mobilizou 
aquele importante seminário não só pelo número de participantes, mas 
também pela qualidade deles. Uma das decisões ali tomadas foi o 
acompanhamento de todo o processo sobre a possibilidade de asfaltamento 
entre Senhora das Dores, que está em Barbacena, e Desterro do Melo, uma 
cidade ao pé da serra da Mantiqueira. 

Comunico que estaremos, no dia 24 deste mês, numa reunião em 
Cipotânea, para discutir três assuntos: a Lei Robin Hood e a posição desse 
grupamento de Prefeitos, em torno de 21, para trazer a esta Casa; o 
acompanhamento da abertura das cartas de concorrência para asfaltamento 
entre Senhora das Dores e Desterro do Melo, a realizar-se no dia 4 de 
dezembro: o planejamento estratégico de um plano diretor de 
desenvolvimento regional. 

A consciência da mobilização e organização será o instrumento mais 
importante para a vitória e as conquistas que aquela região tanto deseja e 
quer para si e os seus filhos. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de 

Curvelo completa, no próximo dia 15, mais um aniversário de emancipação 
política. Localizado na região central, a 163km de Belo Horizonte, o município 
é considerado o coração de Minas Gerais. Com uma população de, 
aproximadamente, 70 mil habitantes e área de 3.193km2 , a nossa cidade 
desponta no setor agropecuário e industrial, contando, ainda, com 
importantes reservas minerais de ardósia, calcário e quartzo. 

Embora tenha como padroeiro Santo Antônio, Curvelo tornou-se conhecida 
pela devoção a São Geraldo, cuja festa, em agosto, atrai grande romaria, 
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procedente de vários Estados brasileiros, mesmo os mais distantes, como 
Pará e Maranhão, além de grande número de romeiros de todo o Estado de 
Minas Gerais. É tão concorrida a homenagem a São Geraldo, que a festa é 
renovada no mês de outubro, com igual sucesso, no dia 16, que é o dia oficial 
do santo. 

O povo da minha querida Curvelo é acolhedor, generoso, hospitaleiro e 
tradicional, conhecido por sua religiosidade e apreço aos valores morais. É 
um povo trabalhador e ordeiro, que, ao longo desses 126 anos de 
emancipação, vem construindo uma cidade limpa, arborizada, de largas 
avenidas, com boas escolas, duas faculdades, um comércio bem instalado e 
uma gama de serviços que atende a todos. Conta, ainda, com dois hospitais, 
um pronto-socorro municipal e várias clínicas médicas, odontológicas e 
psicológicas, todas muito bem equipadas. Há quatro emissoras de rádio em 
pleno funcionamento e outras em fase de instalação, um canal de TV que 
retransmite e também produz programação local, vários jornais, sendo 
pioneiro o "CN - Curvelo Notícias -", que circula há 43 anos. 

No esporte, Curvelo vem contabilizando grandes vitórias no futebol, no 
vôlei, na natação e em outras modalidades. Temos o campeonato que 
patrocino há 17 anos e que reúne vários clubes de Curvelo e de outras 
cidades, num torneio que tem revelado grandes atletas e promovido o 
congraçamento entre os bairros, os distritos e a zona rural. Há, ainda, o 
campeonato da cidade, que teve a 1 • Copa Curvelo, de juvenil e júnior, que 
aconteceu com grande êxito e terminou no último final de semana. 

Cantada em versos por Guimarães Rosa e em trovas pelo Pe. Celso de 
Carvalho, Curvelo é a "Terra Morena", a terra que prende o coração de quem 
a conhece, porque "do pulmão, lá ninguém morre, o que mata é o coração". 
"A Flor do Sertão", a que se referia com carinho o Pe. Celso, não é só um 
poema, é a terra de cidadãos responsáveis, orgulhosos do seu passado e 
comprometidos com o futuro, gente de muito trabalho e de grandes 
esperanças, que, com muita honra, represento nesta Assembléia. 

Nesta data especial, congratulo-me com o povo de Curvelo, com as suas 
autoridades e renovo a minha fé no seu destino de crescimento, de progresso 
e de novas conquistas. Parabéns, querida Curvelo, pelos 126 anos de 
emancipação. 

Sr. Presidente, gostaríamos de abordar outros assuntos, que, no entanto, 
ficarão para uma próxima oportunidade, já que não temos mais tempo hábil. 
Obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 
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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. 

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

reunião os Requerimentos n°s 2.546, 2.559 e 2.561/2001, bem como o 
Projeto de Lei no 1.039/2000, apreciados na reunião extraordinária realizada 
hoje, pela manhã. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos 2.809 a 
2.817/2001, da Comissão de Meio Ambiente. 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 de Assuntos Municipais -
aprovação, na 78• Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 2.745/2001, do 
Deputado Marcelo Gonçalves, e 2.778 e 2.779/2001, do Deputado Arlen 
Santiago (Ciente. Publique-se.); e pela Deputada Elbe Brandão- informando 
sua ausência do País no período de 14 a 19/11/2001 (Ciente.Publique-se. 
Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.). 

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 nos 
1.763/2001, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito 
especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR; 1.137/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o 
Programa de Acompanhamento, Aconselhamento Genético Preventivo e 
Assistência Médica Integral às Pessoas Portadoras do Traço Falciforme e da 
Anemia Falciforme e dá outras providências; 1.273/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que altera dispositivo da Lei n° 12.462, de 7/4/97, e dá outras 
providências. Em discussão. Não há oradores inscritos; e 1.683/2001, do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado (À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os 

Requerimentos nos 2.613/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
pedindo informações ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral 
sobre o dispêndio registrado, até a presente data, na rubrica de crédito 
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suplementar ao Orçamento Fiscal de 2001; 2.615/2001, do Deputado 
Edson Rezende, pedindo informações ao Presidente da CEMIG sobre as 
medidas tomadas em favor das pessoas cujas propriedades serão 
desapropriadas para a construção da usina hidrelétrica de lrapé, com as 
especificações que menciona; e 2.641/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, em que solicita informações ao Secretário da Segurança Pública 
sobre as providências tomadas acerca das denúncias encaminhadas à 
Secretaria pela Loja Maçônica Unificada e Plena no 245, de Lagoa Santa, 
referentes à onda de violência que ocorre naquela cidade (Oficie-se.) 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como podemos verificar, não 

há quórum para votação dos projetos de lei. Inclusive, a bem da verdade, não 
havia nem para os requerimentos. Assim, peço a V. Exa. que encerre, de 
plano, esta reunião. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, como temos matérias 
importantes na pauta, peço a V. Exa. que proceda à recomposição de 
quórum, para que possamos votar os projetos e resolver os problemas do 
nosso Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Doutor Viana, solicita ao Sr. Secretário que proceda 
à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à chamada 40 

Deputados. Há quórum para a continuação dos trabalhos. 
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, nos termos da 

Decisão Normativa no 7, já não há quórum para votação de projeto de lei 
complementar, mas o há para a apreciação das demais matérias da pauta. 

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.279/2000, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6.763, de 26/12/75, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão 
de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno, ficando prejudicadas as 
Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Política Agropecuária. 
Em discussão, o projeto. Para discutir, com a palavra, o Deputado Rogério 
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Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e 
Deputadas, estou encaminhando para votação, em 2° turno, o Projeto de Lei 
no 1.279/2000, do Governador do Estado, que, em sua fase inicial, quando 
remetido à Assembléia Legislativa, procurava consolidar a legislação 
tributária do Estado. Posteriormente, o projeto ganhou o Substitutivo n° 1, 
elaborado pelo Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, que acabou 
ampliando a importãncia, porque foi proposta mais uma anistia fiscal. 

Isso significa a terceira anistia fiscal em três anos de Governo Itamar 
Franco. Diria que é terceira na prática, porque a segunda anistia fiscal foi 
uma prorrogação da primeira. Assim, o projeto ganha grande importãncia a 
partir da discussão da anistia. O Governo acatou a proposição da anistia por 
meio do Secretário da Fazenda, que veio até a Comissão de Fiscalização 
Financeira para dizer que o Estado necessitava dessa anistia fiscal mais uma 
vez, para o pagamento do 13° salário do funcionalismo público. 

Não é possível o Governo ter como política tributária constantemente 
processos de anistia fiscal para garantir o pagamento do 13° salário, porque 
isso vai se esgotando, e, cada vez que se dá anistia, anualmente, menos o 
Governo arrecada, e, portanto, mais difícil fica o pagamento do 13° salário. O 
que percebemos é que o Estado se encontra em dificuldades financeiras 
enormes, fruto de duas vertentes. A primeira vertente desse caos financeiro 
está na política econômica do Governo Fernando Henrique, no desgoverno 
Azeredo, que possibilitou uma dívida imensa do Estado com o próprio 
Governo Federal, num péssimo acordo feito entre os Governos Azeredo e 
Fernando Henrique, o que faz com que o Estado pague anualmente muito em 
juros de dívidas ao Governo Federal, no processo de privatizações do 
BEMGE e do CREDIREAL, enfim, na política arrasadora neoliberal que se 
iniciou no Governo Eduardo Azeredo e continua no Governo Itamar Franco. 

Mas o Governo Itamar Franco não pode descarregar tudo isso no 
desgoverno Azeredo. Há, também, que se apontar a crítica ao Governo, que 
não consegue elaborar um programa econômico que possa sanear o Estado 
e fazê-lo funcionar de maneira adequada. Assim, pragmaticamente, o 
Governo vem, a cada fim de ano, buscando algo mirabolante, como conceder 
anistia. 

O problema da anistia é grave, pois beneficia o mau pagador, uma vez que 
não é mera anistia de juros e de multas, como diz o Governo. Quando há um 
processo de anistia de juros, de certa forma, está também sendo anistiado o 
principal da dívida, porque a própria correção inflacionária está embutida nos 
juros de mora. Como isso é anistiado, é evidente que a correção inflacionária 
está sendo diluída, e quem for pagar paga, portanto, menos do que devia ao 
Estado quando não fez o pagamento. 
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É evidente que, se alguém tem dívida com o Estado, há mais de dez 

anos, e não houve correção inflacionária, se for perdoado vai pagar muito 
menos do que deve ao Estado. Desta forma, beneficia-se o mau pagador, 
enquanto o bom, aquele que paga em dia, tem apenas as suas obrigações, e 
nada mais do que isso é respeitado. 

Por si só, a anistia já é um problema. Mas, no processo que está em curso 
na Assembléia Legislativa, pudemos perceber que, além do problema da 
anistia, houve outros. 

Queria abrir parêntese ainda discutindo a questão da anistia. Discutindo na 
Bancada do PT, tiramos uma posição muito clara de que, apesar da crítica 
que fazemos ao processo da anistia, compreendemos a situação do Estado, 
em especial a do funcionalismo público. Portanto, achamos que o 
funcionalismo público não pode ser o bode expiatório e deixar de receber seu 
13° salário porque o Governo se encontra nesse caos econômico. Mesmo 
discordando do processo de anistia, flexibilizamos e resolvemos votar a 
anistia, vinculando-a ao pagamento do 13° salário. Nesse sentido, o 
Deputado Rêmolo Aloise, relator do projeto, acolheu emenda da nossa 
bancada, que vincula em lei que o que for recebido da anistia, em primeiro 
lugar, deve destinar -se ao pagamento do 13° salário. Em segundo lugar, o 
que se tem que pagar a partir do arrecadado deve. a partir de sugestão do 
Deputado João Batista de Oliveira, servir para manter o programa de 
assistência àqueles que têm deficiência - Assistência Educacional aos 
Deficientes. Em terceiro lugar, o que for arrecadado seria para o pagamento 
das chamadas verbas retidas do funcionalismo público. Vários funcionários 
têm verba a receber de anos e anos que está retida no Estado. Já que a 
anistia virá, estamos buscando dar a ela um destino nobre de se cumprir o 
compromisso feito com o funcionalismo público, ou seja, cumprir os contratos 
trabalhistas do Estado através do 13° salário e da verba retida. 

Sr. Presidente, nessa parte do projeto a Bancada do PT está disposta a 
votar favoravelmente, e é exatamente por isso que pedimos três destaques 
aos arts. 6°, 7° e 25, que dizem respeito à anistia e à destinação da verba 
arrecadada ao 13°, aos deficientes e à verba retida. Esses três artigos, para 
nós, seriam suficientes para que o Governo pudesse cumprir com seus 
objetivos. Poderia realizar a anistia através apenas de três artigos desta lei. 

O problema é que, em vez de três artigos, o projeto já tem 34. Um projeto 
de lei que se foi complicando. Foram acrescidos elementos já não de anistia 
fiscal, mas de renúncia. Não poderíamos concordar que esses elementos de 
renúncia fiscal passassem a fazer parte de um projeto de anistia fiscal. Isso 
significa fazer mini-reforma tributária às avessas, segundo os interesses 
específicos que aparecem aqui e ali, sem um objetivo global do Estado. Não 
há discussão globalizante de como se deve fazer reforma tributária para que 
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a arrecadação do Estado aumente. Isso vai levar, em nosso entender, à 
diminuição da receita do Estado daqui para a frente. É exatamente contra 
isso que estamos pregando. Ao fazermos este encaminhamento, solicitamos 
a votação contrária a todos os demais artigos que não são referentes à 
anistia fiscal. Podem existir artigos úteis e bons, mas não é o momento de se 
discutir reforma tributária. 

É necessária uma discussão mais ampla a fim de saber o que o Estado 
necessita para arrecadar mais. Não deve apenas fazer emendas, segundo 
interesses, aqui e acolá Muitos interesses são, em nosso entender, 
prejudiciais ao Estado e citarei alguns. Existe emenda que beneficiará as 
montadoras de automóveis. Se for considerada retroativa, temos informações 
de que apenas uma concessionária, na cidade de Uberlãndia, teria restituição 
retroativa de R$300.000.000,00, podendo ser o impacto, no Estado, de 
R$1.000.000.000,00. Isso, no mínimo, tem que ser estudado, já que foi dito 
depois da vinda do Secretário da Fazenda a esta Casa, que era algo novo. 
Caso provoque impacto negativo no Estado, por que aprová-lo neste 
momento, se trará dificuldades para o Governo saldar seus compromissos? É 
uma das emendas a que somos contrários à aprovação. Outra diz respeito ao 
impacto sobre a questão da venda de medicamentos. A informação· que 
obtivemos é a de que o Estado teria prejuízo da ordem de R$130.000.000,00. 
Se o Estado precisa de dinheiro para pagar o décimo-terceiro, verba retida e 
cumprir seus compromissos, por que abrir mão de recursos, através de 
emenda, beneficiando aqueles que fazem o comércio de medicamentos? São 
dois exemplos de emendas que julgamos não podem estar acopladas a um 
processo de anistia fiscal, porque significa a renúncia de arrecadação por 
parte do Estado, portanto, renúncia fiscal. 

Hoje, na reunião da Comissão, surgiu emenda que diminui o ICMS para os 
fabricantes de travesseiros e colchões. Qual o impacto da diminuição do 
ICMS para Minas Gerais? Não temos a menor noção, não sabemos se 
ajudará ou não o Estado. O autor da emenda diz que as fábricas estão indo 
para São Paulo, e sempre ouvimos essa conversa de diminuir alíquota para 
não perder fábricas para outros Estados. Mas isso deve trazer prejuízo ao 
erário público, e não há estudos sobre o impacto que causaria a medida. E 
por que diminuir a alíquota de fabricantes de travesseiros e colchões e não a 
de outros? Qual estudo foi feito? Que tipo de renúncia fiscal é essa? Que 
reforma tributária estamos fazendo e sob qual interesse, se não temos a 
contabilidade geral e não fazemos um balanço das alíquotas de ICMS no seu 
conjunto? Por que privilegiar os fabricantes de travesseiros e colchões, e não 
outros? Havia, também, no Substitutivo no 1, diminuição de ICMS para 
fabricantes de tijolos. Por que essa alíquota está sendo diminuída? Qual o 
prejuízo do Estado? Quanto deixa de perceber? Por que os tijolos e as 
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telhas, e não outras fábricas? Por que privilegiar exatamente esse 
fabricante? Por que aprovar essa redução de ICMS, e não outras? Nada 
disso foi discutido, apenas foi encaixado num projeto em que discutimos a 
anistia fiscal. É, no mínimo, imprudente aprovarmos renúncias fiscais, 
diminuição de alíquota fiscal, sem um balanço global das alíquotas de 
cobrança de ICMS. Não há a menor justificativa para se incluir uma e não 
incluir outras num projeto de lei cujo assunto a ser debatido não é esse. Não 
tivemos condições de fazer uma verificação global, não sabendo quanto o 
Estado perde nessa situação. 

Sr. Presidente. não é possível simplesmente apoiar processos semelhantes 
a esse, de diminuição de alíquotas para fabricantes de travesseiros, 
colchões, tijolos, telhas, sem um estudo real da questão. Além disso, aparece 
agora, no último substitutivo, um cancelamento do principal da dívida, que 
precisa ser muito debatido, pois o Estado abriria mão de 75% do principal dos 
produtos semi-elaborados. O que se diz é que o Estado perderia na justiça 
essa questão, embora sejam pilhas de processos. As maiores devedoras do 
Estado são exatamente as siderúrgicas, as empresas que mexem com a 
questão dos semi-elaborados. Os processos são imensos. Quais vamos 
ganhar e quais vamos perder? Há avaliações distintas no interior da 
Secretaria da Fazenda e da Procuradoria do Estado. Estão sendo feitas 
avaliações diferentes de Procuradores, dos juristas que tratam dessa 
questão. De repente, numa canelada só, abstém-se de 75% do principal, sem 
falar dos juros e da multa. Antes, eram apenas juros e multa, agora já é o 
principal. Qual a garantia de que não iremos ganhar? Por que essas 
empresas como Belga, Mannesmann, Vale do Rio Doce são priviliegiadas? 
Não sabemos qual o resultado real desse acordo e quais as possibilidades de 
vitória no Judiciário. Nesse sentido, não há por que aprovar isso às pressas. 
Que se faça uma discussão mais pública. Existe lei que possibilita esse tipo 
de negociação, mas tem de ser avisado ao Poder Legislativo, ao Ministério 
Público. Nós, aqui, teremos de fazer uma avaliação real da chance de vitória, 
do porquê desse percentual. Enfim, também é uma emenda feita às pressas, 
que, no mínimo, suscita uma discussão maior entre os Deputados, e não uma 
simples aprovação de 75%. Por que esse valor de 75% do principal dos 
produtos elaborados seriam simplesmente perdoados? Já não se trata 
sequer de anistia de juros de multa. Essa é mais uma das emendas que 
foram colocadas. 

Sr. Presidente, estou citando apenas algumas das emendas que foram 
apresentadas e que a Bancada do PT aponta como problemáticas. Por isso, 
mantemos o nosso objetivo de votar apenas o que é anistia para pagar o 13° 
salário, para a questão dos deficientes colocada pelo Deputado João Batista 
de Oliveira e para a dívida que o Estado tem com seus funcionários, através 
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Mas, ainda fazendo críticas a isso, há uma outra emenda que estamos 
propondo, que não foi acatada, mas tenho a esperança de que o Deputado 
Rêmolo Aloise possa ainda vir a compreender a preocupação do PT, porque 
diz respeito a algo já existente no Código Tributário Nacional. Essa emenda 
diz respeito a processos que são feitos por denúncia de fraude ou de dolo e 
que não podem entrar no processo de anistia. O Código Tributário diz isso 
claramente: se o processo que está sendo verificado for por inadimplência, 
por questão de falta de pagamento, isso é passível de anistia, mas, se o 
processo em curso é por fraude, não se pode anistiar. Ora, do jeito que 
estamos votando, permitimos a anistia, a não ser que a empresa já esteja 
condenada a um processo de fraude. O problema não é ela estar condenada, 
o problema é que nesse processo está sendo verificada a sua fraude. Esse é 
outro problema grave que vemos no art. 29 do relatório, que gostaríamos de 
ver alterado. 

Apontamos, ainda, o art. 19, que era art. 20 no Substitutivo no 2, o qual 
possibilita ao Secretário da Fazenda interferir no processo fiscal, a pedido de 
contribuinte. Certamente, um contribuinte qualquer não estará com o 
Secretário da Fazenda, pois sabemos da dificuldade de falar com ele, mesmo 
quando é questão de interesse do Estado. Temos que pedir ao Líder do 
Governo, encarecidamente, que o Secretário da Fazenda venha aqui, algum 
dia, explicar-nos esse projeto, ou seja, não é fácil conversar com ele. 
Qualquer contribuinte, que tem um botequim, bar ou pequena loja e faz sua 
contribuição, não terá acesso ao Secretário da Fazenda, pois a ele têm 
acesso apenas os grandes contribuintes e as grandes empresas. Mas o fato 
é que, se tal contribuinte solicitar ao Secretário da Fazenda, este pode, 
ouvido apenas aquele que indicou como Corregedor da Fazenda, pegar um 
processo que já está em fase de execução fiscal final e colocá-lo novamente 
no início, para percorrer todo o trâmite da Secretaria da Fazenda. 

Ora, não devemos dar esse poder a nenhum Secretário da Fazenda, e aqui 
não se trata da desconfiança de um ou outro Secretário, pois confiamos no 
Secretário Trópia Reis, mas de uma política de governo democrática e ética. 
Por isso, a lei, hoje, é muito clara. Para que possa haver a revisão de um 
processo em execução fiscal, tem-se que ouvir a Assembléia Legislativa e 
comunicar ao Ministério Público. Portanto, não podemos dar ao Secretário 
esse poder. 

Como na votação do 1 o turno nós, Deputados do PT, aliados a outros 
Deputados, mais notadamente do PSDB e do PFL, apresentamos resistência 
muito grande a esse artigo, o Deputado Rêmolo Aloise acolheu, em parte, 
nossa proposição, mantendo esse poder do Secretário por 90 dias. Essa 
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medida, entretanto, não resolve, porque 90 dias é tempo suficiente para 
que o Secretário da Fazenda tire um processo da fase final e retorne-o à fase 
inicial, a pedido dos grandes contribuintes. Não consideramos essa situação 
salutar, muito menos em vésperas de ano eleitoral, pois é um poder muito 
grande que se dá a uma importante área de Governo. Não concordamos em 
manter esse poder sequer por 90 dias e gostaríamos que o art. 19 fosse 
revogado. 

Há ainda outra questão que gerou polêmica no 1 o turno e que diz respeito 
às empresas multadas por infração ambiental. Também nesse caso o 
Deputado Rêmolo Aloise atendeu parcialmente às emendas e reclamações 
feitas, inclusive pela AMDA, no sentido de que essas empresas não 
pudessem ser anistiadas, pois suas infrações foram postas pelo IEF. A 
questão não se resolveu, porque o Deputado Rêmolo Aloise colocou um 
limite, com o qual não concordamos, pois não se deve anistiar as empresas 
que cometeram infração ambiental de maneira alguma. Esse problema 
persiste na fase final de votação desse projeto de lei. Outras questões do 
relatório continuam nos preocupando. 

O art. 21, que é muito extenso, entra na fase final do Substitutivo no 3. Lerei 
apenas o que consta do seu "caput", que não tem a nossa concordância. (-
Lê:) 

"Em relação ao crédito tributário, constituído ou não, oriundo da 
apropriação do crédito do ICMS nas entradas ocorridas até 11/7/2001, 
decorrentes de operações interestaduais de bens e mercadorias, cujos 
remetentes estejam sendo beneficiados com incentivos fiscais concedidos 
em desacordo com a legislação da regência do ICMS, o Poder Executivo: 1 -
suspenderá temporariamente a exigibilidade do crédito tributário; 2 -
extinguirá o referido crédito tributário, o seu valor remanescente, na 
comprovação do cumprimento dos termos da moratória". E fala sobre os 
termos da moratória. Essa questão é complexa, merece uma discussão maior 
e não deve ser fruto desse projeto de lei. 

Assim também, com relação ao art. 23, que, em seu "caput", diz: "Ficam 
cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, ... " Então, novamente, 
cancelam-se os créditos tributários. " ... ajuizada ou não a sua cobrança, 
inclusive os inscritos em dívida ativa, com relação à falta do recolhimento do 
imposto, quando do desembaraço aduaneiro de máquinas, equipamentos, 
peças e acessórios importados do exterior, destinados a integrar o alvo 
permanente da empresa industrial adquirente, até a data de 31/8/2001, e que 
não tenha sido utilizado, desde que ... " E expõe as condições. Trata-se de 
mais uma renúncia fiscal contida no projeto. 

Assim continua. Poderíamos ainda observar outras, como a referente à 
energia solar. Talvez, em um processo de discussão, concordássemos com 
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algumas delas, mas não podemos aproveitar o projeto, aprová-lo e 
transformá-lo em um "frankenstein", com uma série de emendas que não 
dizem respeito à questão da anistia fiscal que, segundo o Governo, seria o 
fundamental e o necessário agora. Insistiremos na necessidade de se buscar 
a votação em separado, para votarmos apenas o que diz respeito à 
concessão da anistia e ao destino que o Governo dará ao dinheiro dela 
resultante: o 13° salário, o pagamento da ajuda aos deficientes. Enfim, para 
sabermos, na fase final, o que foi arrecadado, para onde irá, se servirá para 
cumprir os compromissos, com o do 13° salário e o das verbas retidas. 
Poderíamos votar esta parte, para atender ao Governo em sua dificuldade 
econômica imediata. Deixaremos todo o restante, que diz respeito à renúncia 
fiscal, para uma outra análise, ou seja, para uma minirreforma tributária, 
fazendo-se uma análise das alíquotas de ICMS e de como substituir a ação 
do Governo para outras fontes de arrecadação. Senão, em vez de 
ajudarmos, estaremos atrapalhando o Estado. Faríamos uma análise não de 
Governo, mas de Estado. Não é do nosso interesse que o Estado arrecade 
menos. Senão, no ano que vem, não teremos condições de propor outra 
anistia, para, novamente, tentarmos pagar o 13' salário, porque o Estado 
estará arrecadando menos do que já está, que já é pouco, devido à guerra 
fiscal existente. Não podemos, por via da Assembléia Legislativa, porque não 
se trata de uma proposta do Governo, entrar em uma guerra fiscal que faça o 
Estado perder. 

Sr. Presidente, esse é o encaminhamento que faço com relação à votação 
desse projeto de lei, em 2' turno. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, antes de ocupar a 

tribuna, considerando que não há número suficiente em Plenário para 
debatermos matéria de tão alta relevãncia e que as questões das quais 
queremos tratar são de convencimento dos parlamentares, peço a V. Exa. 
que encerre, de plano, esta reunião, para que, numa próxima, com maior 
número de parlamentares, possamos fazer o debate sobre esse tema tão 
importante. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho)- Tendo em vista a importãncia 
da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Há quórum 

para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores, telespectadores, estamos vivendo um dos momentos 
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mais decisivos da nossa história, sob o ponto de vista da constituição de 
um estado democrático de direito e de justiça, que tem a responsabilidade de 
construir uma sociedade mais justa. 

A maior parte dessa sociedade se encontra apartada, exclu ida, com 
enormes dificuldades para desenvolver os seus talentos, as suas 
potencialidades, de realizar minimamente as possibilidades humanas no 
campo da cultura, da geração do trabalho, do emprego, de condições de vida 
dignas. 

Ouvimos, durante a campanha do Governo que hoje está conduzindo os 
destinos do Estado, do Governador Itamar Franco e toda a sua equipe, uma 
série de análises críticas contra o Governo anterior e a necessidade de 
resgatar o Estado em outra lógica. Lamentavelmente, estamos chegando ao 
final de sua administração, e o Estado e a sociedade encontram-se em 
estado de maior precariedade, de maior risco, de grandes prejuízos. 

Todos os servidores públicos do Estado estão apreensivos e, seguramente, 
a nos cobrar, dirigindo seu olhar para a Assembléia Legislativa, se vamos 
votar ou não o terceiro projeto de anistia a fim de garantir a arrecadação de 
recursos para o pagamento do 13° salário deles. Quero discutir essa 
proposição e chamar a atenção dos servidores para não se colocarem, neste 
momento, nessa posição arriscada e até perigosa de nos cobrar um voto 
favorável, como se esse projeto fosse a solução dos seus problemas, mesmo 
porque o 13° salário não é o único problema dos servidores públicos. 

Não é questão de votar ou não essa anistia que está comprometendo o 
pagamento do salário do mês de outubro. Hoje é dia 14 de novembro, e 
grande parte dos servidores ainda não recebeu seus vencimentos, e talvez 
nem receba até o final do mês. Como vão ser os próximos meses, os 
próximos anos, se não temos mais anistias para resolver esse problema? A 
situação dos servidores é cada vez mais grave. 

Esse projeto, que está dirigido para uma anistia, na realidade, tem 
dimensão muito maior. Quando nos foi apresentado, veio para garantir a 
anistia e, ao aprovarmos tal anistia, garantir a arrecadação de recursos para 
o pagamento do décimo-terceiro. No entanto, atualmente, está sendo 
apresentado como o projeto da consolidação da lei tributária do Estado, o 
que é diferente. Há muitas pessoas alegando que esse projeto já estava em 
nossas mãos e, por isso mesmo, já deveria ter sido discutido e avaliado há 
mais tempo. No entanto, é importante salientar e chamar a atenção dos 
servidores e do povo de Minas para o fato de que as questões mais graves 
chegaram muito recentemente e são muito sérias. 

Alguns consideram o projeto uma colcha de retalhos - o João Batista 
chamou a atenção para que tenhamos mais respeito com as ações, no intuito 
de valorizarmos o parlamento, o direito de os parlamentares apresentarem 
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suas proposições -, mas outros o chamam de "frankenstein", já que seu 
corpo está constituído por proposições totalmente diferenciadas umas das 
outras. 

Mas não acredito que seja aqui e dessa forma que vamos valorizar os 
parlamentares e o parlamento. Considero que todos temos que nos debruçar 
sobre um dos grandes problemas e desafios do Estado, que é a questão 
tributária, criar condições para que o Estado possa arrecadar recursos 
suficientes para garantir o salário, e até melhores salários para o conjunto 
dos servidores públicos, possa garantir recursos para investimentos 
importantes em todas as regiões de Minas Gerais, o que, lamentavelmente, 
não está ocorrendo, possa garantir recursos necessários ao atendimento da 
ordem constitucional vigente, para ciência e tecnologia, para as nossas 
universidades, para a educação e para a saúde, recursos que não estão 
sendo apl1cados, ordem constitucional que não está sendo obedecida por 
esse Governo. Acho que temos que avançar nesse sentido. Considero, 
inclusive, que um Estado bem administrado, bem gerenciado, que faça 
controle fiscal mais rigoroso do que esse que está sendo feito, com todos os 
problemas que existem, teria condições de arrecadar mais e, aplicando esses 
recursos de maneira planejada, conseguir maior desenvolvimento e, cada vez 
mais, aumentar sua capacidade de produção, crescimento. 

Não é isso que está acontecendo; esta-se apresentando um projeto como 
sendo a solução de um grave problema, o décimo-terceiro. É um projeto que 
pode agravar ainda mais a situação do Estado. Queremos destacar alguns 
problemas: o Estado propõe anistia para o conjunto das empresas 
inadimplentes. Espero que a legislação federal, o Código Tributário Nacional 
nos proteja de determinadas liberalidades, facilidades propostas neste projeto 
para uma série de empresas, para todas as empresas. Quero chamar a 
atenção, em primeiro lugar, para um problema que considero relevante e que 
coloca em cheque o Governo do Estado, quando se contrapõe ao Governo 
Federal, quando critica o Governo Federal, quando denuncia o projeto 
neoliberal, quando está aprisionado por uma legislação que o força a pagar 
mais de R$1.500.000.000,00 de dívida junto ao Governo Federal, 
comprometendo praticamente todos os processos de desenvolvimento. Na 
anistia que o Governo está propondo, entre os maiores devedores, temos as 
empresas públicas federais, as instituições federais, e não seria de bom tom, 
não seria correto, não seria melhor analisar, levantar o débito federal para 
com o Estado, estabelecendo negociação, reduzindo o pagamento da dívida 
do Estado? O Governo do Estado, que com maior veemência combate o 
projeto neoliberal, é esse Governo, diferentemente do anterior, que •mais 
fielmente paga essa dívida junto ao Governo Federal. Enquanto o Governo 
Azeredo gastou com a dívida, anualmente, em torno de R$300.000.000,00, o 
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Governo Itamar Franco está gastando mais de R$1 .500.000.000,00. Um 
Governo que combate o projeto neoliberal somente na retórica, e um 
Governo que perdoa a dívida das empresas federais junto ao Estado. 
Podemos aceitar uma coisa dessas? Essa é a forma de resolver o problema? 

E tem mais: um dos grandes problemas do Estado é a questão do gasto 
com os servidores públicos. Na realidade, essa deveria ser a grande solução, 
os servidores serem tratados como a grande solução do Estado. 

Nesse sentido, teria de ser tratado com total dignidade, com total 
responsabilidade. Que hoje tivéssemos instituído, de maneira definitiva, o 
concurso público. Até elogiamos o Governo Itamar Franco porque está 
fazendo concurso público. O estar-fazendo do Governo Itamar Franco já está 
quase no final. Podemos até dizer que o estar-fazendo vai ser para os outros. 
Já é um avanço, mas o Governo não teve o compromisso, a agilidade, a 
competência suficiente para avançar na valorização dos servidores públicos, 
no planejamento adequado da distribuição e do desempenho das funções 
necessárias para que o Estado pudesse funcionar da melhor maneira 
possível. Em alguns artigos, trata-se do controle fiscal do Estado. Quando 
falo de Governo, não me refiro somente ao Sr. Itamar Franco, mas da equipe 
de Juiz de Fora que compõe esse Governo. Quero chamar a atenção para a 
Assembléia Legislativa, que compõe o Governo Itamar Franco, porque vai ser 
responsável pela votação desse projeto. Quando se trata das questões dos 
automóveis e dos remédios, se votássemos como está, significaria a 
necessidade de muito mais agentes fiscais. No caso da contribuição de 
ICMS, da contribuição tributária dos automóveis, no caso de Minas Gerais, o 
controle hoje pode ser feito em locais específicos, reduzidos. Portanto, com a 
mais alta competência e com o menor número possível de fiscais. É na 
distribuição das produtoras que os recursos de ICMS serão retidos. Serão 
arrecadados nesse ponto. Ora, na proposição de se fazer o controle, no 
processo final de entrega ao consumidor, centenas de concessionárias terão 
de ser fiscalizadas. Há pessoas que estão dizendo que esse processo poderá 
melhorar a arrecadação. Isso não tem sustentação. Além de aumentar a 
estrutura burocrática, que hoje o Estado não tem condições de sustentar. E, 
em não tendo condições de sustentar, vai facilitar o processo de sonegação 
que há no Estado. Quero chamar a atenção do Líder do Governo, aproveitar 
a oportunidade e chamar a atenção do Governador do Estado também. Estou 
sistematizando informações que estou recebendo. Desgraçadamente, 
Toninha, no nosso Estado, não sei se por incompetência, por conveniência, 
por improbidade administrativa, por prevaricação dos administradores, está 
acontecendo grande sonegação. Como vamos ampliar a base de controle do 
Estado se isso não está sendo feito de maneira competente? A sonegação é 
grande, é alta. Como vamos avançar nesse processo? 
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O Deputado Antônio Andrade (em aparte)' - Sr. Deputado, gosto de ver 

V. Exa. dizer que o Governo do Estado está pagando mais de 
R$1.000.000.000,00 por uma dívida que não é dele. É uma dívida de 
Governos anteriores. Hoje, tem de dispor de mais de 17,5% de sua 
arrecadação para pagar a organismos internacionais e à União. Mas tem 
avançado com o funcionalismo. É bom que reconheça que houve avanço 
com o funcionalismo, quando não houve demissões e quando se pagou um 
13° salário atrasado, aliás, pagaram todos os 13°' salários no mesmo ano de 
vencimento. 

Em dois anos de Governo já havia pago três 13°' salários e inteirando três 
anos pagará quatro 13°' salários. Há o compromisso, mas há dificuldade para 
o seu cumprimento. O projeto de anistia do Governo visa ajudar aqueles que 
têm dificuldade em arcar com seus compromissos junto à Secretaria da 
Fazenda. Os pequenos devedores acabam indo para a informalidade, uma 
vez que não conseguem pagar os seus impostos por estarem em 
dificuldades. O Governo tem interesse em resgatar esses créditos que estão 
há anos sem ser pagos. 

O projeto sem dúvida é polêmico. A empresa dos Correios, que é federal, 
também será anistiada. No entanto, o Governo do Estado paga mais de 
R$1.000.000.000,00 por ano a esse Governo Federal neoliberal. Um projeto 
de anistia, muitas vezes, não atinge a todos os seus objetivos e não chega ao 
objetivo final. 

A Prefeitura de Belo Horizonte também concedeu anistia. Naquela época, 
anistiou uma empresa que tinha quase R$200.000.000,00 de créditos e que 
com a anistia pagou cerca de R$15.000.000,00. Tenho certeza de que essa 
anistia da Prefeitura foi feita na melhor das intenções, resgatar um crédito de 
empresas que estavam em dificuldades. Naquele momento, muitos acharam 
que devia ser anistiada empresa tão grande, com dívida muito elevada, para 
resgatar apenas um valor do crédito. Não há dúvida de que há controvérsias 
quanto ao projeto da anistia. 

Eu mesmo discuti com V. Exa. e disse que era contra alguns dos artigos 
que estão no projeto. Até fiz proposta que houvesse destaque para que fosse 
derrotado. Entendo que o projeto está em votação, e nem tudo que está nele 
seja aprovado. Para isso, a Casa vai apreciar o substitutivo aqui apresentado. 
Entendo que alguma coisa pode ser rejeitada e que algum artigo possa até 
ser vetado pelo Executivo, que tem todas as prerrogativas para isso. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Antônio Andrade, não 
posso trazer - e é complexo e correríamos o risco de cair no sofisma - o 
problema de uma empresa de Belo Horizonte para essa situação que está 
posta. Isso não significa que esteja defendendo a anistia em Belo Horizonte. 
V. Exa. coloca um dado que é verdadeiro e nesse contexto valeria a pena 
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Mas não é isso o que o projeto diz, está posto e vamos votar. Vamos votar 
a anistia para milhares de empresas e sobre valores pequenos. Quero tratar, 
por exemplo, da relação aos valores pequenos com referência às multas 
florestais em que há, por sinal, a alegação de que são difíceis de arrecadar. 

Temos discutido longamente que o processo de multas em determinadas 
situações e em todas as situações em que for importante tem conteúdo 
pedagógico, educacional. A proposta já foi um avanço, porque se pretendia 
anistiar todo o mundo que havia praticado ilícito ambiental, empresas com 
multas de até R$8.000.000,00. Já foi reduzida para R$2.000,00, mas isso 
não é pedagógico nem didático. Com esse projeto não ajudamos a 
construção de um Estado, de uma sociedade melhor. Não estamos 
colaborando com a defesa, com a preservação e a recuperação ambiental, 
com essa medida, mesmo estabelecendo redução no perdão das multas. 
Temos que ter cuidado com isso. 

Iniciei dizendo dos grandes problemas que constituem desafios para nós 
hoje, porque temos de entregar este Estado pelo menos um pouco melhor do 
que recebemos, se quisermos oferecer às gerações futuras a possibilidade 
de sobrevivência, com um mínimo de dignidade e de condição de vida 
humana no Estado. Se não cuidarmos agora, estaremos ameaçados no 
futuro. O que quero deixar registrado são grandes preocupações com o 
projeto como está. Ele é ruim em todos os aspectos, estimula a sonegação e 
pode causar enormes prejuízos no futuro. Tem um Deputado médico, 
companheiro nosso, grande amigo, que fez uma análise em relação aos 
remédios, mostrando que, da saída da fábrica até a venda existe uma 
diferença enorme e que, se fizermos a proposta como está, a arrecadação 
vai melhorar. Não podemos aceitar o fato de que, quando o produto chega na 
venda final, o que acontece com o leite, com o remédio, com o alimento e 
qualquer coisa, ele esteja custando três, quatro, cinco vezes o preço do 
produto na base. Não podemos aceitar essa lógica. Temos de interterir para 
mudar esse estado de coisas que prejudica os interesses da sociedade, e do 
Estado e o nosso desenvolvimento. 

• - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, como estou vendo, 
ainda não temos número suficiente para continuar nossos trabalhos. 
Considerando a importância desse projeto, peço a V. Exa. que encerre de 
plano nossa reunião. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, para dar prosseguimento 
são necessários 26 Deputados, e no Plenário há mais que isso. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito a 

recomposição de quórum se assim V. Exa. entender. 
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 Álvaro Antônio)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há quórum 

para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Ivo José. 

O Deputado Ivo José· - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
ocupamos a tribuna para continuar a discussão do Projeto de Lei no 
1.279/2000, de autoria do Governador do Estado, que trata da alteração da 
Lei n° 6.763, de 26/12n5, sobre a legislação tributária, o famoso projeto de 
lei da anistia. Concordamos plenamente com os questionamentos 
apresentados até o momento, principalmente com as aberrações que 
estamos vendo nesse projeto, que, no apagar das luzes, no final do ano, traz 
uma série de emendas que suscitam dúvidas quanto à eficácia e quanto ao 
planejamento das finanças públicas. São questionamentos que já foram 
feitos, principalmente na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, e não poderíamos deixar de falar sobre isso, embora a 
essência do projeto seja aceita pela Bancada do PT. Algumas emendas não 
teríamos dúvida em aceitar, como é o caso dos arts. 6°, 7° e 25 do Projeto de 
Lei no 1.279/2000. 

Sr. Presidente, gostaríamos de ver, ainda, uma discussão mais 
transparente para não penalizar mais o Estado, que já tem seus 
complicadores financeiros. Não queremos complicar a situação de municípios 
com o comprometimento de receitas, no caso o ICMS. Gostaríamos de ver 
esse projeto ser discutido sem essas emendas que vieram deturpar, na forma 
de "frankenstein", um projeto que poderia ter uma tramitação diferente do que 
teve até o presente momento. 

Queremos apontar alguns artigos que comprovam a aberração de um 
projeto que poderia passar sem essas facilidades questionáveis. 

Por exemplo, há um artigo que dá direito à restituição, nas operações com 
veículos novos sujeitos ao regime de substituição tributária, quando o valor 
da venda for inferior ao presumido, no caso o preço de tabela. O artigo, 
entretanto, não dá direito ao Estado de cobrar a diferença maior quando a 
venda for superior ao valor presumido. 

No caso de o projeto ser aprovado, Minas Gerais será o primeiro Estado a 
adotar tal sistemática, e existem vários acórdãos, no STF, negando essa 
pretensão. Como pode o Governo do Estado abrir mão de sua receita, 
favorecendo um setor que já teve e tem suas vantagens, como a implantação 
de fábricas de automóveis. 
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Se aprovarmos esse artigo e o Estado der esses direitos, estima-se um 

impacto de R$1.000.000.000,00 em sua receita, pois apenas uma 
concessionária do Estado teria R$300.000.000,00 de crédito. Além disso, se 
permitirmos isso para automóveis, estaremos abrindo um precedente para 
outros produtos em regime de substituição. 

Apontamos esse artigo como questionável. Comprova que o projeto da 
anistia possui aspectos que poderiam ser discutidos de outra forma, e não 
aproveitando a carona de um projeto com finalidade bem especifica. 

Ressaltamos ainda que estão sendo repetidas práticas questionáveis, pois 
o projeto é apresentado no final do ano, mostrando a ausência de um 
planejamento e de uma análise antecipada dos problemas, o que é 
responsabilidade de todo gestor e administrador público. Não é certo que se 
justifique essa ação, sob a alegação de que será em beneficio do servidor, já 
que garante o 13° salário, pois sabemos que nem sempre o servidor é 
lembrado nos planejamentos, quando se trata de seus direitos trabalhistas e 
de seus encargos sociais. Os servidores deveriam ser considerados em 
todos os planejamentos, e não apenas nos anuais. Seu caso deveria ser 
tratado em médio prazo, nos planos plurianuais, mesmo com as alegações 
de dificuldades do Estado, porque o servidor público é parte fundamental de 
uma administração e não pode ser considerado como um bode expiatório ou 
um testa-de-ferro, a fim de se justificar o atendimento a outros interesses não 
explicitados nos projetos. 

Ainda apontamos a redução de 7% da carga tributária para tijolos e telhas 
cerâmicas. É inconstitucional, pois não é baseado em acordo do CONFAZ, 
privilegiando um dado setor da economia, que já conta com uma alíquota 
reduzida de 12%. A anistia fiscal para o ICMS aparece como um ponto que 
merece ser analisado, para sabermos para quem essa anistia é dada. O 
artigo que inclui os créditos tributários referentes ao IBI e ao ITCD devidos 
até 12/3/89 na anistia fiscal. Outro ponto seria a inclusão de multas devidas 
por infração à legislação na anistia fiscal. Um artigo que dá poderes à 
Secretaria da Fazenda, ouvindo-se apenas o Procurador da Fazenda, 
indicado por ele, de fazer retornar à fase inicial o processo em execução 
fiscal, para exame de ação fiscal. Hoje, o controle da legalidade da ação 
fiscal é regulada pelo art. 8 da Lei n° 13.741, de 20/11/2000. Estamos diante 
de contradições bem explicitadas. Não desejamos um projeto que venha 
aprofundar uma crise por que o Estado já está passando, com prejuízo para 
os seus cofres. Não desejamos comprometer a situação financeira do 
Estado. O projeto deixa o Estado em uma situação complicada. Para receber 
uma quantia questionável, o Estado abre mão de valores que são do seu 
direito. 

Estaremos destacando as emendas, porque essas alterações que fogem 
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ao objetivo do projeto de lei estão sendo apontadas como emendas 
"frankenstein". O Legislativo mineiro não pode compactuar com essas ações, 
que, de fato, comprometam a eficiência do Governo do Estado. 

Nós, da Bancada do PT, estamos fazendo essa obstrução regimental, uma 
vez que percebemos que, nos últimos dias, principalmente ontem à noite, 
foram apresentadas uma série de emendas que não foram discutidas a 
contento. Hoje, mesmo com a presença dos Deputados da Casa, não temos 
quórum suficiente para votar esse projeto. Seria correto e sensato adiarmos 
essa votação para a próxima semana, para que as emendas apresentadas 
em última hora fossem mais bem analisadas. Poderíamos discutir também 
com o Colégio de Líderes. Temos de pensar no orçamento do Estado, no 
impacto da votação desse projeto para o orçamento do ano que vem, na 
situação do funcionalismo, na questão das políticas públicas fundamentais, 
como a saúde, a educação, o saneamento e a segurança pública, e em todas 
as áreas que precisam ser consideradas quando se mexe nos cofres 
públicos. Não podemos deixar de tomar medidas, pois haverá impactos sobre 
a ação governamental, e não podemos aprovar a anistia, que é questionável, 
porque corremos o risco de beneficiar o sonegador e desestimular os 
contribuintes que estão cumprindo regularmente os seus compromissos. 

Então, não podemos, de maneira alguma, permitir que um projeto de lei 
venha a desestimular os contribuintes que cumprem com regularidade seus 
compromissos. Temos de fazer leis com muita responsabilidade, e é por isso 
que estamos aqui, para reflexão dos Deputados. O Legislativo não pode 
assumir, conscientemente, a votação de um projeto questionável. Então, 
estamos fazendo esse processo de obstrução e observamos que não temos 
quórum, sequer, para discutir. Só percebemos o quórum para discutir no 
momento da chamada para recomposição, e não durante o processo de 
discussão. Isso já é um sintoma de que precisamos refazer, na próxima 
semana, discussão mais detalhada, principalmente dessas últimas emendas 
que aparecem beneficiando setores privados, questionáveis, da sociedade. 
Sabemos das dificuldades por que passam todos os setores da economia, 
mas não podemos privilegiar uns em detrimento de outros. Temos de fazer 
com que os nossos projetos sejam aprovados de modo a trazer benefícios os 
mais amplos possíveis para todos os setores, e não na calada da noite, de 
maneira sutil, com emendas, para que a discussão se dê de maneira 
incipiente. 

Sr. Presidente, está havendo movimentação de Deputados que entram e 
saem do Plenário, e não estamos vendo quórum para votação, mas vamos 
continuar ocupando a tribuna para apontar as contradições desse projeto, 
uma vez que seria regimental que se procedesse à recomposição. Concedo 
aparte ao Deputado Rogério Correia, nosso representante da bancada e da 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que tem discutido e 
trazido, em nome da nossa bancada, bases para uma discussão sobre esse 
projeto da anistia. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ivo José, já tive 
oportunidade de discutir esse projeto, mas existem alguns itens que são mais 
complexos. Então, pediria a V. Exa. que fizesse a leitura, para os Deputados 
entenderem a sua complexidade, do art. 21 do Substitutivo no 3, que foi 
distribuído em avulso ontem à noite e votado hoje de manhã na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Só a sua leitura já mostra a 
complexidade da chamada "moratória", dada no meio do processo, e de difícil 
entendimento. Esse art. 21 mostra, além dos que vêm em seqüência, a 
complexidade dessa matéria. 

Concordo com V. Exa., Deputado Ivo José, que não podemos votar o 
projeto sem análise mais aprofundada, em Plenário. Fizemos análise na 
Comissão, mas não foi possível fazê-la em Plenário. 

O Deputado Ivo José - Substitutivo no 1 . Isso aconteceu hoje de manhã. 
Realmente, apareceram muitas emendas de última hora. Essa é uma das 
razões por que desejamos fazer uma discussão mais aprofundada. (-Lê:) 

- O substitutivo no 1, lido pelo Deputado Ivo José, foi publicado na edição 
do dia 21/11/2001. 

E, concluindo, "O art. 24 - O Poder Executivo encaminhará, no prazo de 30 
dias, contado da data da publicação dessa lei, proposta de alteração da Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2002." 

Questão de Ordem 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, solicitamos a recompos1çao de 

quórum, uma vez que estamos percebendo que não há número suficiente 
para continuação dos trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de quórum 
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir o 
projeto, o Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José - Já estamos com a proposta orçamentária na Casa, 
que veio sob uma ótica. Agora, acontece uma anistia no transcurso da 
análise da mensagem orçamentária. Por quê não veio antes da lei 
orçamentária? Vai obrigar o Governo a encaminhar, novamente, nova 
proposta, em função de alteração significativa no orçamento, que ocorrerá no 
próximo ano. Da mesma forma que havíamos iniciado, entendemos que essa 
lei é inoportuna, poderia ser perfeitamente apresentada em outro contexto e, 
também, pensando em toda a economia de um Estado e em todos os 
aspectos do Governo, para, de fato, ser análise completa da possibilidade ou 
não de anistia. 

• - Sem revisão do orador. 
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Questão de Ordem 

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, solicitamos a recomposição de 
quórum, uma vez que estamos percebendo que não há número suficiente 
para continuação dos trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de quórum 
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, telespectadores, a questão da anistia fiscal é um instrumento 
que, perpassando pelas Câmaras, tanto Câmaras Municipais, como as 
Assembléias Legislativas ou a Câmara Federal, desde o primeiro momento 
traz no seu bojo a característica da polêmica. Há contradição, uma 
controvérsia nessa questão da anistia. Desde o primeiro momento em que se 
coloca, e já tivemos oportunidade também, nas Câmaras Municipais, de 
discutir a questão da anistia, apresenta-se como objeto polêmico e, devido a 
essa questão do objetivo polêmico, há necessidade de discutirmos, porque 
entendo que discutir anistia é como andar no fio da navalha. Por quê? Se há 
uma intenção de que a anistia possa fazer justiça àqueles que tiveram 
problemas econômicos e financeiros nas suas empresas e investimentos -
problemas esses que surgiram, de última hora, de forma não pensada e 
preparada para aquele processo, às vezes, por um problema econômico do 
próprio Pais, às vezes, por um planejamento malfeito pela empresa, às 
vezes, por um revés qualquer, uma venda malsucedida -, àquela empresa 
inadimplente em relação ao pagamento dos seus tributos, é preciso agir 
diferente. Se esse é o foco, e a anistia deve ser para isso, para atender a 
essas questões, por outro lado, a reincidência e a repetição anual desse 
instrumento traz também, por meio desse modo repetido de perdoar 
totalmente ou parcialmente, estimulo aos maus pagadores. Essa é a questão: 
a anistia é um instrumento justo? Sim, desde que os bons pagadores que 
tiveram problemas inesperados e ficaram em má situação contem com a 
compreensão do Estado de que aconteceu um fato, às vezes inexplicável, 
que colocou a empresa em dificuldades. É preciso que o Estado, nesse 
instante, entenda que aquela empresa não rendeu o suficiente para pagar os 
tributos. O que vem acontecendo é que, em 1999, houve uma anistia; em 
2000, foi repetida e, em 2001, haverá anistia de novo. O que passa, então, 
para os bons pagadores? Os bons pagadores, no principio de 2002, 
aprovada a anistia, vão pensar o seguinte: "Vamos deixar de pagar os 
tributos ou vamos pagar uma parcela somente. No final do ano, vai vir anistia 
de novo, podemos incluir-nos na anistia e pronto. Vamos ter uma condição 
melhor do que se fôssemos bons pagadores". A conclusão a que se chega é 
que não vale a pena ser um cidadão que paga seus impostos em dia. Não 
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vale a pena ser um diretor de empresa que paga seus impostos mensais, 
servindo estes para bens e políticas públicas, de preferência dentro das 
prioridades sociais. E a contradição vem, quando o próprio Estado, 
necessitando desses tributos, tem de trabalhar numa lógica. É preciso que, 
quando se pensar em anistia fiscal, faça-se um diagnóstico, entendendo-se a 
situação econômica do País e das empresas. É preciso que se trace uma 
anistia de acordo com a necessidade. Diria o seguinte: conforme a doença, o 
médico faz o diagnóstico, receita de acordo com o grande mal, de acordo 
com a intensidade dessa doença. Se a doença é leve, não precisa nada mais 
sério, pode ser um medicamento mais simples. Se a doença é grave, precisa-
se de intervenção monitorada, às vezes até cirúrgica. O Estado precisa 
analisar a situação, conhecer de fato a realidade dessa inadimplência e 
também a necessidade do Governo. O que temos de pensar sempre, quando 
se propõe anistia, é o seguinte: qual é o sentimento dos bons pagadores, 
quando esta Casa aprova uma anistia que se repete a cada ano. Qual vai ser 
a reação desses bons pagadores para o ano vindouro? Essa é uma pergunta 
que temos que fazer àqueles que mantêm em dia os seus tributos. Se não 
conhecermos de perto, na verdade, a anistia estará multiplicando, ano após 
ano, os inadimplentes, os maus pagadores. Assim se estimula os bons 
pagadores a não ser bons, porque não vale a pena, já que para o mau 
pagador há perdão no final. 

No caso, caímos na questão da vala comum em que ficam os bons 
pagadores com os maus pagadores, que são estimulados a continuar a ser 
maus pagadores e a influenciar outros que, pagando em dia, terão nos maus 
pagadores um estímulo, um argumento para não continuarem pagando em 
dia os seus impostos. 

O terceiro problema é o dos sonegadores. Como anda a questão da 
sonegação no Estado? Quantos existem? E que déficit provocam no erário 
público os sonegadores da Pátria, que, desobrigando-se de pagar os seus 
impostos, fugindo ao seu compromisso social, deixam um vácuo no caixa do 
Governo. Esse vácuo poderia estar completo, e não vazio de recursos, para 
se aplicar em tantas obras sociais. 

Como anda o Estado com relação à questão financeira? Como está o 
Tesouro do Estado? Está em situação financeira boa? Ou precisa de 
recursos para aplicar nas políticas públicas. No mesmo ponto em que há o 
interesse de o Estado fazer a sua anistia, tem que estar colocado também o 
interesse público. Essa anistia pode não ter na sua lógica o interesse público, 
o interesse da maioria, no sentido das políticas públicas e que depende dos 
recursos financeiros. 

Nesta lógica também deve estar colocada a questão do perdão. O que é o 
perdão? Quem merece o perdão total ou parcial de uma anistia? Quem são 
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esses que receberão a anistia e, no ano que vem, repetirão nas listas de 
inadimplência, da dívida ativa, o nome, e no outro ano também, e no outro, a 
seguir, também. 

Precisamos discutir mais aprofundadamente a anistia. A sociedade está a 
exigir uma ação que tenha o bom-senso e o aprofundamento do 
entendimento da questão para que o erário público, mais uma vez, não seja 
prejudicado. Sabemos que, no fim, os prejudicados serão os mais desvalidos, 
os que estão com problemas de saúde grave e, na ponta, precisam de 
educação de qualidade; pequenos produtores rurais e famílias agrícolas 
estão a esperar os minguados recursos, que, por mais minguados que sejam, 
podem ajudar em alguma coisa. 

Se nem os minguados recursos estiverem chegando onde se produz ou 
onde não existe nem um pedaço de terra para se plantar, esses minguados 
recursos podem estar sendo retirados numa anistia fiscal, o que exige maior 
aprofundamento e análise. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Edson Rezende, 
quero cumprimentá-lo pela fala, mas discordar de V. Exa. em diversos 
pontos. Na anistia que tivemos no ano passado, muitos que foram anistiados 
não tiveram condições de pagar seu débito com o Estado. Realmente, os 
bons pagadores ficam prejudicados. Há muitas pessoas que não pagaram 
por não ter condições. Conhecemos pequenos empresários do interior de 
Minas, região sofrida, pessoas boas que não tiveram condições de quitar seu 
débito. 

O Governador Itamar Franco está de parabéns, porque está dando 
oportunidade ao pequeno empresário de quitar seu débito e gerar mais 
empregos. Defendo essa tese, irmão Edson Rezende. Sou um admirador de 
V. Exa., que é um grande parlamentar. Discordo de V. Exa. porque, na nossa 
região, temos diversas pessoas que gostam de quitar seu débito em dia. Às 
vezes, uma pessoa tem apenas R$2.000,00 para montar uma banca de 
verdura ou uma mercearia, foi multada em R$3.000,00 e não teve condições 
de quitar nada. Sou favorável a essa anistia porque vamos dar oportunidade 
a muitos irmãos que estão sem condições de pagar suas dívidas com o 
Estado. Com essa anistia, o Estado vai poder receber sua dívida e quitar o 
13° salário do funcionalismo. Sabemos que o Governador recebeu o Estado 
com bastantes dívidas e muitas obrigações sociais. Defendemos o Projeto de 
Lei no 1.279/2001, pois dá oportunidade a muitos irmãos de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende* - Obrigado, Deputado Dimas Rodrigues. 
Concordo com sua fala. Os pequenos são bons pagadores. Raramente, uma 
pequena empresa, um pequeno comerciante, um pequeno produtor rural 
deixa de pagar seus tributos. É verdade, concordo com V. Exa.; o que vemos 
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são as grandes empresas, os grandes latifúndios, os grandes negócios, 
citados, inclusive, pelo jornal "Estado de Minas", devendo milhões ao Estado. 
Não são pequenas empresas, que devem R$2.000,00, R$5.000,00, 
R$1 0.000,00. Essas empresas não estão inadimplentes porque querem. Os 
pequenos estão passando imensa necessidade. Os que estão no interior 
estão passando mais dificuldade ainda. Os micro, os pequenos e alguns 
médios empresários, que são a imensa maioria das empresas produtoras de 
geração de renda e emprego no País, é que precisam do nosso aval e apoio. 
Na polêmica da anistia, não que eu seja contra, estou somente levantando e 
polemizando, para que possamos conhecer melhor o projeto e o que ele 
significa. Não quero votar anistia fiscal para estimular os que não pagam, 
mesmo podendo. Existem os que quiseram ser espertos e não pagaram, já 
que a anistia viria. Quiseram esperar a anistia, já que ela sempre vem, de 
forma que diminui muito o custo, aumentando, assim, o lucro das empresas. 

A anistia é um instrumento que deve servir àqueles que não podem pagar 
seus impostos, e não aos que não o querem fazer. Há uma diferença, e a 
questão do fio da navalha está centrada nesse limiar: aqueles que não 
querem e aqueles que não podem. A anistia é para os que, apesar dos 
esforços feitos, não conseguiram pagar. Não concordamos com os 
espertinhos, que se aproveitam da anistia fiscal permanentemente, fazendo 
com que o ônus caia sobre a classe média. Essa anistia, se não for bem 
discutida, pode promover o aumento da concentração de renda. 
Observamos, no projeto, que, para além da anistia, procura-se fazer uma 
reforma tributária. Uma coisa é termos um projeto único, de objeto único, bem 
definido. E objeto de tal monta, tal importância, que não poderia conter 
propostas a ele estranhas. 

Se a questão da anistia é uma polêmica em si, se é tênue e difícil de ser 
analisado o limite entre os que não querem e os que não podem pagar, 
somente isso seria motivo de discussão do projeto de anistia como uma peça 
única, em que se encontra em jogo não apenas a questão financeira, mas 
também a questão moral e cultural do não-pagamento de impostos. Há uma 
cultura brasileira de sonegação de impostos, pois se diz que, para cada 
R$1 ,00 arrecadado pela receita, R$1 ,00 se perde para o sonegador. 
Segundo tal cultura de sonegação, é claro que a anistia deve ter uma 
discussão mais aprimorada, um estudo mais aprofundado e um olhar mais 
ampliado, analisando-se, inclusive, o aspecto histórico. 

Queremos discutir melhor a questão de emendas aí colocadas. O 
Substitutivo no 1, do Deputado Antônio Júlio, ao projeto que aqui chegou em 
2000, teve esse objetivo da anistia fiscal, buscando o perdão da dívida 
daqueles que não podem pagar. As emendas aí colocadas, esses corpos 
estranhos, precisam ser estudados. Vejam o que se diz sobre a questão do 
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automóvel. O Governo devolverá o quantitativo de impostos recolhidos a 
mais, se a revendedora vender o automóvel por um preço menor que o da 
tabela. Com isso, quer dizer que Minas precisa competir com São Paulo, que 
está vendendo seu carro mais barato que no nosso Estado. 

Qual é o instrumento mais adequado para baratear o preço do carro? É 
fazendo isso para que o Estado tenha de ressarcir quem pagou mais pela 
tabela, mas comprou por menos, e o Estado fez o recolhimento na tabela, ou 
é fazer uma redução do ICMS sobre o carro? Qual é o instrumento legal que 
deve amparar a disputa e a diminuição do preço de um veículo quando 
compete ao Estado, que perde divisas porque o Estado vizinho, pela 
diminuição dos impostos, vende o seu carro mais barato? Não é pela 
instituição de uma alíquota menor? Se a alíquota está alta, por que não se 
institui uma alíquota que coloque Minas Gerais em condições de disputar no 
mercado? Nesse caso, poderão ser vendidos mais carros, e poderá 
multiplicar o número de veículos, aumentando o seu recolhimento de 
imposto? Não será esse o melhor caminho, ou será melhor aproveitar um 
projeto para introduzir um instrumento desses? Quem vai fazer o controle da 
nota fiscal da venda do carro que foi vendido fora da tabela? O carro custa 
R$20.000,00, vendo pela nota de R$18.000,00. Como vai ser feito isso? 
Quantas denúncias já tivemos de notas frias? 

Mas, por outro lado, quando o carro é vendido a mais, falam que não será. 
Quem disse que não vai? Quem disse que não teremos aumento de inflação 
de um mês para o outro e esse carro será vendido por preço maior, apesar 
da tabela? Quantas vezes já passamos por isso na época da inflação neste 
País? Ou fazemos uma lei que tem somente como foco a questão econômica 
e financeira de agora? Que lei é essa que tem dois pesos e duas medidas? 
São essas questões que precisamos resolver para que possamos tomar uma 
decisão correta, tranqüila, para que todos esses vieses sejam levados em 
conta, para a melhor decisão final. 

Assim também devemos fazer com relação à venda de travesseiros e 
colchões, que têm a sua alíquota diminuída, introduzida nesse projeto. O 
ICMS está impossibilitando que as empresas continuem sobrevivendo e 
sendo competitivas. Essa é uma discussão que temos que colocar para todos 
os produtos. Teremos, então, que fazer uma reforma tributária, e não uma 
perna-de-pau, colocada numa lei, aproveitando o momento. Não adianta 
maquiar esse projeto, modificando pontualmente, porque pode haver algum 
interesse particular, mas não resolve a estrutura do Estado, do sistema 
tributário e do sistema de produção. 

Além da questão tributária, é preciso colocar a do sistema produtivo e 
discutir a do Micro Geraes, imposto que os mineiros pagam ao importar 
mercadoria de outro Estado. 
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É preciso estimular o aparelho produtivo, e sabemos que, se existe um 

instrumento que inibe a produção e, por conseguinte, a geração de emprego 
e renda, são os altos impostos. Conhecemos, historicamente, crises 
financeiras e políticas de governos que não conseguiram fazer uma 
administração voltada para a sociedade, mas para si próprios, as quais foram 
enfrentadas com aumentos de impostos. 

No final do ano passado, tivemos aumento de taxas e impostos e, neste 
ano, temos nova discussão: a anistia para os que possivelmente não 
puderam pagar seus impostos, aumentados no ano anterior. Na época, 
discutimos a impossibilidade de votar projetos como o da narcotaxa e do 
Micro Geraes, contrários aos quais votamos aqui. Se não discutirmos o geral, 
na questão dos impostos, se não analisarmos que impactos a tributação 
causará na produção e no preço dos produtos, a cada ano que aumentarmos 
os tributos, teremos que fazer anistia no ano seguinte. 

É preciso discutir e avançar para que não fiquemos nesse ciclo vicioso: em 
um ano, aumentamos as taxas, e, no outro, damos a anistia. Essa é uma 
questão única, e temos que estar discutindo-a. 

* - Sem revisão do orador. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, prorroga a presente reunião até às 20h15min. 

A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados que 
resistem bravamente aqui, nesta discussão do projeto de anistia fiscal, 
senhores das galerias, telespectadores que nos acompanham, estamos aqui 
para continuar a discussão desse projeto de anistia fiscal. Estejam certos de 
que não estamos obstruindo pelo simples prazer de obstruir, pois sabemos 
quanto isso é cansativo, tanto para os senhores quanto para nós, que aqui 
chegamos desde cedo. É importante que esta discussão ocorra, para que 
nos conscientizemos do absurdo que é essa lei de anistia fiscal e para 
conscientizar também os que estão acompanhando esta discussão pela TV 
Assembléia do prejuízo que o Estado terá, se essa lei for aprovada da 
maneira como está, com as propostas e penduricalhos acrescentados ao 
projeto que chegou a esta Casa. 

Acreditamos que os telespectadores que estão nos acompanhando e 
ouvindo essa discussão hão de saber que não estamos aqui para cansar a 
paciência nem para amargurar a vida de ninguém. 

Nesta crise financeira em que o Estado se encontra, veio o projeto de 
anistia fiscal, com um objetivo muito simpático e agradável, que é o 
pagamento do 13° salário dos funcionários públicos. Esse argumento 
sensibiliza não apenas a nós, Deputados, como também toca o coração de 
cada funcionário público e de cada membro da sua família. Todos estão 
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precisando, com urgência, do 13° salário, não para as festas do Natal e 
para comprar os presentes, mas para pagar as dívidas, para resolver 
problemas de saúde, para tratamento de dente, para comprar remédios e 
para algum reparo urgente em sua casa. Essa proposta simpática, com 
certeza, atrai o interesse de muitas pessoas. Fica muito fácil lazer uma 
campanha contra aqueles que não aceitam a anistia fiscal da forma como 
está sendo exposta. 

Se o primeiro argumento foi simpático e convincente, percebemos que, 
logo depo1s, foram acrescentados outros objetivos como: recursos para o 
atendimento de crianças excepcionais. Batemos palma para esse objetivo 
também. As crianças excepcionais, que são, na maioria, filhas de pessoas 
carentes, precisam do poder público e de um atendimento digno, para 
melhorar minimamente as suas condições de vida, fazendo com que essa 
pessoa que merece o respeito e a ajuda de todos nós seja mais feliz e possa 
realizar algo na vida. 

O outro argumento é o de gerar recursos para o DER garantir os seus 
acordos com as empreiteiras. Então, ficamos com um pé atrás. Não temos 
nada contra os empreiteiros, pois realizam o seu trabalho e merecem um 
salário justo, mas estamos acostumados a ver como são as negociações com 
as empreiteiras, sobretudo quando está envolvido o DER. As obras nas 
estradas começam e não acabam. Em minha região, do Mucuri, há uma 
estrada de terra que passa por Umburatiba, por Maxacalis, por Bertópolis, por 
Águas Formosas, por Pavão, por Novo Oriente, até a Rio-Bahia. Ela 
começou a ser asfaltada ao contrário. A obra foi realizada do fim para o 
começo. O normal seria que começassem a asfaltá-la da Rio-Bahia, para que 
todos, minimamente, fossem atendidos. Essa estrada está com um projeto de 
asfalto, com duas ou três máquinas trabalhando. Todos percebem que se 
trata de um serviço eleitoreiro, pois são 1 OOkm sem asfalto, para sair no 
trecho asfaltados até a Rio-Bahia. Se pegarmos o mapa rodoviário, veremos 
que essa estrada está asfaltada e que já não é possível gastar dinheiro, 
alegando que servirá para asfaltar aquele pedaço. Será direcionada uma 
verba para um projeto de reconstrução e de recuperação da estrada. 

Para quem não sabe de nada, está ótimo! Ah, agora será asfaltada! 
Existem duas máquinas lá fazendo de conta que estão trabalhando. 
Recursos da anistia fiscal para empreiteira significa garantir mais esse 
engodo eleitoral que está sendo feito através do DER. 

Vem, então, a nossa proposta: se é para pagar a empreiteiro, é preferível 
que se pague os funcionários públicos que têm verbas retidas há anos. A 
quantia de R$3.000,00, R$5.000,00, R$8.000,00, para uma empreiteira, não 
significa nada, enquanto que R$5.000,00, R$1 0.000,00, R$15.000,00, para 
um pai ou mãe de Iam ília que tem verba retida por mais de três, quatro ou 
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cinco anos, é muito dinheiro. Recebo no meu gabinete cartas que nos 
deixam em dificuldades, entristecidos por ver professores, sobretudo, que 
buscam o gabinete pedindo a nossa intermediação, a fim de que essa verba 
retida seja paga. São servidores públicos que precisam muito desse dinheiro. 
Se a anistia fiscal é para ajudar funcionário público, então, que o dinheiro que 
sobrar - se sobrar -, além de pagar o 13° salário, seja usado para pagar a 
verba retida, e não para garantir mais engodo de empreiteira. 

Outro ponto que queremos questionar é que essa anistia fiscal virou moda. 
Os oradores que me precederam falaram sobre isso, mas também quero 
repetir: virou moda, virou rotina, porque já são três anos de anistia fiscal. Os 
sonegadores não estão nem aí para o problema, porque já sabem como 
escapar mesmo. Não estão preocupados se serão anistiados ou não, e 
aqueles que são apanhados pela fiscalização também já não estão se 
preocupando. Refiro-me aos maus pagadores. Sei que sobretudo os mais 
fracos, aqueles que têm uma casinha de comércio, uma vendinha, aqueles 
que têm um mínimo de responsabilidade neste Estado, ficam 
preocupadíssimos quando chega a hora de pagar a conta e mais 
preocupados ainda quando chega a multa. E aqueles que estão suando, 
lutando, e pagando em dia o seu tributo, suando para pagar a multa desse 
tributo, estão vendo que os maus pagadores estão levando vantagem. A 
anistia é um incentivo para quem não cumpre o dever de casa. Sou 
professora e nunca vi professora bater palma para quem não faz o dever de 
casa e colocar de castigo quem trouxe a lição direitinho, quem estudou, quem 
tirou boa nota na prova. 

A proposta do Governo é esta: anistiar quem está há três anos sem pagar. 
Alguns são reincidentes, já se acostumaram, estão esperando a anistia fiscal. 
Deu certo no primeiro ano, deu certo no segundo, estão esperando que dê 
certo no terceiro ano também. 

Estamos vendo que essa história de que a anistia fiscal irá arrecadar 
recursos, irá facilitar o trabalho do Governo, com certeza trará muito mais 
prejuízos do que vantagens, mas gostaríamos que desse certo mesmo. 
Nesse caso, teria de ser minimamente estabelecida, garantida, e, mais ainda, 
uma vez ou outra. Não todo ano, para que isso não se torne corriqueiro e 
deixe as pessoas viciadas. 

Gostaria de comentar alguns artigos que estão no processo da anistia fiscal 
e que considero exóticos, esdrúxulos, absurdos. 

O art. 20 estabelece que o processo em execução fiscal pode retornar à 
sua fase inicial para exame, desde que seja conversado com o Secretário da 
Fazenda. Sabemos que os grandes empresários, os amigos do rei, que têm 
convivência fácil com o Palácio da Liberdade terão acesso ao Secretário da 
Fazenda na hora em que desejarem. Às vezes, nem precisarão ir à 
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Secretaria: podem dar um telefonema, ter uma conversa bem rápida, um 
"olá-para-você", falam por A mais B o que estão querendo e conseguirão a 
anistia fiscal, porque entraram em contato direto com o Secretário da 
Fazenda. 

Onde já se viu fazer uma lei que põe as pessoas numa dependência do eu-
sou, do tenho-acesso-a-fulano, para conseguirem o que desejam. Se não 
tenho acesso ao Secretário da Fazenda, adeus, não posso. Essa lei é 
discriminatória, absurda, exclui aqueles que não têm acesso ao rei, ao 
Palácio da Liberdade. É absurda, porque irá favorecer alguns, com certeza 
aqueles que são devedores contumazes, que, constantemente, estão dando 
prejuízo ao Estado. Essa lei, um dia, poderá fazer parte dos anais como uma 
das leis absurdas aprovadas em Minas. 

Conforme o art. 15, aquele que infringir as leis do meio ambiente, 
desrespeitar o meio ambiente - por meio de mineração, de poluição de rios 
ou de corte indevido de matas - será anistiado. Anteriormente, era anistia 
ampla e irrestrita. Diante do barulho, do escândalo provocado por essa lei, 
hoje está estabelecido que a anistia pode ser concedida até para multas 
equivalentes a R$2.000,00. Não tem cabimento uma coisa dessas. Os 
maiores fiscalizadores do meio ambiente são os cidadãos que moram 
próximos à beira dos rios, estão perto das matas, estão percebendo a 
poluição dos ares e das águas. São os mais interessados. Essas pessoas 
poderão dizer: não adianta, vem uma mineradora para cá, arrasa tudo, 
estraga tudo, e não acontece nada com ela. Nós, às vezes, não 
acompanhamos tudo que deveria ser feito, matamos um coelho, caçamos 
uma paca, pegamos um animalzinho para comer, somos multados. Depois, 
como o Estado é muito bom, anistia-nos. 

Ora, isso é um desrespeito ao meio ambiente. E esta Casa, que tanto faz 
pelo meio ambiente, procura educar as crianças para respeitá-lo, como 
poderá anistiar multas dadas por desrespeito ao meio ambiente? Isso é muito 
grave. E o mais grave é que isso é um Frankenstein de primeira grandeza, 
porque a anistia é sobre uma multa que incide sobre um tributo. Então, é uma 
cobrança de imposto que não foi pago. Aí, não existe tributo coisa nenhuma. 
É a multa pura e simples que será perdoada. Não tem cabimento isso fazer 
parte de um projeto de anistia fiscal, beneficiando alguém que não pagou o 
imposto devido. É, pura e simplesmente, a multa que não foi paga, e será 
anistiada. 

O art. 29 inclui na anistia os créditos tributários resultantes de fraude e 
dolo. O art. 180 do Código Tributário Nacional proíbe anistias nesse caso. 

Vejam bem: a pessoa fraudou, enganou, mentiu para não pagar, para 
sonegar. Como tudo foi descoberto, teria que receber pena maior, porque 
agiu de má-fé, mas vai ser anistiada e perdoada em respeito ao art. 180 do 
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Código Tributário Nacional. Assim, as pessoas vão se acostumando e, 
depois, vão dizer que, neste País, as coisas funcionam assim, a vida é assim 
mesmo. 

Quero deixar bem claro que esse ditado de que as coisas são assim, a vida 
é assim não pode ser norma para nós. As coisas estão assim porque 
concordamos que sejam assim, porque não estamos nos esforçando 
suficientemente para mudá-las. Então, temos que trabalhar para que esta 
Casa seja respeitada. 

Lembro aos Deputados por quantos constrangimentos passamos e ainda 
os sentimos por causa dos nossos salários. Ficamos valendo nada nos 
jornais; ficamos valendo nada para algumas pessoas; aqueles que não 
acompanham o trabalho da Assembléia não sabem o que aqui se passa. 
Colocaram todos em uma vala comum e nos tacharam igualmente como 
quem não trabalha e só quer ganhar dinheiro, etc., etc., etc. No entanto, o 
prejuízo que o Estado vai tomar é muitas vezes maior do que o preço que 
pagou pelos altos salários que recebemos nesta Casa. O engraçado é que 
não tem a repercussão que tiveram os nossos salários o fato de as empresas 
serem perdoadas em R$130.000.000,00, em R$120.000.000,00, em 
R$50.000.000,00. O que é isso? E o pior é que ainda estamos apoiando esse 
tipo de procedimento. 

Por isso, é preciso que esta Casa recupere a sua condição de parlamento 
que tem que de respeitado em todos os níveis, em todos os pontos, porque, 
como pudemos entender, foram colocadas emendas que são verdadeiras 
maracutaias, verdadeiros penduricalhos, como isenção de imposto ou 
redução de alíquotas para fábrica de colchões, de travesseiros, de tijolos, etc. 
Isso está beneficiando quem? Isso está trazendo lucro para quem? 

Mais: aqui tem restituição de crédito tributário para as empresas 
revendedoras de carros. Os preços para a cobrança de impostos são 
calculados pela média. Quando uma revendedora resolve fazer promoção e 
baixar os preços, passa a ter um crédito junto ao Governo por impostos que 
não pagou, porque baixou o preço. Mas, se cobrar a mais, se o preço do 
carro subir, não vai fazer diferença para o Estado esse aumento. 

Que país é esse que permite, pelas informações que recebemos, essa 
restituição de crédito para as revendedoras de carros que pode lhes dar lucro 
e, conseqüentemente, prejuizo para o Estado de R$1.000.000.000,00? A 
informação que temos, mas não é oficial, é que apenas uma revendedora do 
Triângulo Mineiro tem crédito de R$130.000.000,00. Então, essa empresa vai 
ter um lucro imenso. E quem está pagando essa conta são os funcionários 
públicos, que estão querendo que aprovemos esse projeto para garantir-lhes 
o décimo-terceiro. 

A mesma situação ocorre no setor de medicamentos: restituição de crédito 
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para as distribuidoras, o que traz, de imediato, prejuizo de 
R$130.000.000,00 para o Estado. 

Então, aquelas indústrias farmacêuticas, aqueles farmacêuticos que 
armazenaram remédios têm créditos avaliados em até R$130.000.000,00. 
Mas, dessa maneira, o Estado está entregando tudo o que tem aqui dentro 
mesmo. Mas vimos o Governador Itamar Franco com tanta bravura, com 
tanta luta contra o Governo Federal, dizendo que estava vendendo nossas 
riquezas, querendo privatizar a CEMIG, a COPASA, dizendo que é um 
absurdo entregar o patrimônio a esses grupos, que também são do Estado. 
Mas estão ocorrendo coisas, que não são muito diferentes disso. Não 
entrega parte do patrimônio material, mas está entregando recurso público 
para esses, que são maus pagadores. 

Srs. Deputados, vamos resistir aqui enquanto nosso fôlego agüentar, e não 
porque, como já disse no principio, tenhamos prazer em martirizar as 
pessoas, porque também estamos nos cansando por isso, mas por dever de 
consciência e até por oportunidade de esclarecer ao telespectador, que está 
em casa, e que tem que acompanhar a luta que se passa na Assembléia 
Legislativa, tudo que se faz aqui. Graças a Deus existe a TV Assembléia, 
chegando a muitos pontos da cidade, para que o telespectador possa 
acompanhar a luta que se faz aqui, para que você, professor, professora, 
funcionário público receba o 13° salário, sua verba retida, para que vocês, 
crianças, que têm um problema que enfrentar, possam ser atendidas pelo 
poder público com a isenção fiscal, mas que isso não seja motivo de engano, 
para que outros, que não têm nada com isso, que querem apenas se 
beneficiar, aproveitem-se também da sensibilidade desta Casa, para que 
deixemos correr as coisas como estão, para que sejam, também, isentos do 
pagamento de multas, para que, no ano que vem, não haja a mesma coisa. 

Sr. Presidente, a situação está ficando séria. Gostariamos que aqui 
estivessem as pessoas que têm que estar presentes. Gastarei meu tempo, 
ainda tenho 5 minutos e 31 segundos. Apenas não quero cansá-los, mas, se 
estão gostando de minha fala, ficarei. (- Lê:) 

"Art. go - Fica concedido aos contribuintes que pagam em dia suas 
obrigaçôes fiscais, mensalmente, durante o ano de 2002, desconto de 5% 
sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, quando de seu 
pagamento." 

Reparem, a anistia fiscal já está sendo proposta para o ano que vem. A 
experiência de três anos foi pouca e já está sendo proposta uma anistia fiscal 
para 2002. (-Lê:) 

"Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão 
considerados contribuintes que pagam em dia suas obrigaçôes fiscais 
aqueles que: 
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11 - nos três últimos exercícios fiscais não se tenham beneficiado de anistia 
fiscal; 

111 - até 31 de agosto de 2001 estavam em dia com suas obrigações 
fiscais." 

Então, vem mais uma anistia para 2002, porque é tão normal, tão natural 
não pagar imposto e depois ser anistiado, que, neste ano, já há a proposta, e, 
se a pessoa tem o costume de pagar, no ano que vem já terá a isenção. (-
Lê:) 

"Art. 1 O - Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao débito 
reconhecido pelo contribuinte. 

§ 1 o- Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo contribuinte, os 
benefícios desta lei se restringem à exigência fiscal efetivamente 
reconhecida. 

§ 2° - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1 °, deverá o interessado 
apresentar demonstrativo detalhado do crédito tributário a ser recolhido." 

Então, o benefício vai valer para quem reconhece que deve. (-Lê:) 
"Art. 11 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão optar 

pelos benefícios desta lei, observando-se o seguinte: 
I - o parcelamento em curso deverá ser cancelado, e imediatamente 

promovida a apuração do saldo remanescente, com todos os ônus legais e a 
restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas; 

11 - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo remanescente 
do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso anterior, não se 
aplicando às parcelas já quitadas; 

111- o parcelamento de que trata este artigo não configura reparcetamento." 
Quando temos isso, parece-nos que o Estado é severo: não terá direito 

este, não terá direito aquele. Parece que há uma severidade na cobrança dos 
tributos. E o que estamos vendo não é nada disso; pelo contrário, é benefício, 
benefício, mais do que achamos que deveria existir. Por quê? Acho que o 
beneficiado deveria ser aquele que pudesse ficar tranqüilo, porque ajudou a 
construir o Estado, pagou o seu imposto e nada mais. (-Lê:) 

"Art. 15 - Ficam remitidos os créditos tributários relacionados ao ICMS e à 
Taxa Florestal, do mesmo contribuinte cujo valor total de todos os processos 
tributários administrativos seja igual ou inferior a R$2.000,00 e que tenham 
sido constituídos até 31 de agosto de 2001. 

Parágrafo único - Havendo ação judicial sobre créditos tributários remitidos 
na forma do "caput" deste artigo, fica o contribuinte dispensado do 
recolhimento das custas judiciais devidas." 

Já havia feito referência a esse artigo. 
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Vamos parar agora, porque nosso tempo se está esgotando. Se for 

preciso, continuaremos. Vamos pensar durante estes dias de descanso, 
descanso muito justo para nós. Garanto que muitos têm compromisso de 
viagens, de visitas às suas bases, de trabalhos de ação parlamentar. Que 
tenhamos a tranqüilidade de que estamos combatendo o bom combate! Que, 
na semana que vem, estejamos revendo nossas posições, nossos 
questionamentos, procurando o que for melhor para o nosso Estado, para os 
funcionários públicos, para os que têm verba retida, que também são 
funcionários públicos, e, sobretudo, que estejamos construindo, nesta Casa, 
um tempo novo, um tempo de moralidade, de ético, para que sejamos, de 
fato, respeitados, como merecemos! 

• - Sem revisão do orador. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer 

um registro especial da disposição dos Deputados, demonstrada nesta tarde. 
É uma véspera de feriado, e os Deputados aqui se encontram, mostrando 
espírito público invejável, uma disposição enorme de ver concluída essa 
matéria. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna com um objetivo muito tranqüilo e 
simples, porque quero esclarecer aos Líderes de bancadas que há uma 
emenda de nossa autoria, que deveria ter sido colocada no 1 o turno, porque 
se trata de matéria absolutamente pertinente ao que propõe o projeto, mas 
não foi possível fazê-lo, e, na ocasião, recebemos a orientação de alguns 
setores de que poderia ser feita em 2° turno. 

Compreendo que, embora seja pertinente, tem tudo a ver com o projeto em 
discussão, o momento de sua apresentação deveria ter sido o 1 o turno. Por 
esta razão, venho a esta tribuna para prorrogar um pouco mais a discussão e 
tornar público para os Líderes partidários que nenhum objetivo temos de 
transformar o projeto em um "frankenstein", porque a matéria, como disse no 
início, é absolutamente pertinente ao assunto de que trata o projeto. 

Em razão disto, gostaria até mesmo que, se possível, V. Exa. autorizasse a 
assessoria da Mesa a fazer com que a emenda viesse até as minhas mãos, 
para que pudesse lê-la, permitindo aos Deputados avaliá-la e aos 
telespectadores, terem conhecimento de fato e de direito do teor da referida 
emenda. Como disse na fase anterior, não tenho o objetivo de dificultar a 
aprovação de um projeto que versa sobre a anistia. 

Em que pese ao que disse, vou repetir que estamos lamentando - e acho 
que também todos os oradores que ocuparam esta tribuna -, não quero pôr 
fim à iniciativa de se conceder a anistia fiscal, mas o que se lamentou aqui - e 
o faço também agora - é o fato de os Governos, principalmente o atual, 
instituírem anualmente, direta ou indiretamente, através de alguns de seus 
companheiros de partido ou de bancada, o processo permanente de 
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conceder a anistia. Essa cultura não é benéfica para o Governo porque 
estimula outras pessoas a praticarem a sonegação ou a retardarem a 
contribuição. 

Outro aspecto interessante que precisa ser abordado é a concessão da 
anistia em si, que só se justificaria quando houvesse mudança drástica na 
economia ou se ocorresse um caso fortuito ou de força maior em 
determinada região. Não se justifica anualmente haver o argumento de que é 
preciso conceder a anistia para pagar o 13° salário. 

Quando se emprega alguém - e o poder público o faz permanentemente -, 
faz-se com previsão de que a pessoa vai trabalhar de fato 11 meses, porque 
1 é de férias, e 13 serão os pagamentos. Qualquer governo previdente 
deveria pautar sua plataforma, suas ações de governo por esses parâmetros. 
Já lamentei bastante essa questão e volto a repetir que o PFL tem uma 
posição de votar favoravelmente à anistia. O que estamos lamentando é o 
fato de se fazer anistia anualmente. Isso pode criar, por parte dos que 
pontualmente pagam seus tributos, um certo descaso com esse 
compromisso, porque já se sabe que, ao final de cada exercício, ter-se-á a 
oportunidade de outra anistia. 

Conversei sobre essa emenda com o relator da matéria, com o Presidente 
desta Casa e com muitos dos senhores parlamentares. Estou agora pedindo 
o apoio dos Líderes desta Casa para sua inserção no 2° turno, porque acho 
que ela deveria, de fato, ter entrado no 1 o turno. Ela não muda a essência do 
projeto. Ela não move a espinha dorsal do projeto, porque versa tão-somente 
sobre matéria igual a todas as outras que ele tratou, ou seja, "ficam 
cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, ajuizada ou não sua 
cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, para cujos lançamentos o 
Fisco adotou a substituição tributária do imposto na remessa por 
transportadores, revendedores, retalhistas de óleo diesel em operações 
interestaduais, destinado a consumidor final no Estado, até 22 de novembro 
de 1993. O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação 
de importâncias já recolhidas". Para ficar bem caracterizado, anteriormente a 
isto, não era obrigatório o recolhimento. A partir daí, tornou-se obrigatório. 
Tenho, de público, de reconhecer que estou trazendo essa emenda numa 
fase não oportuna, mas nem por isso ela move a espinha dorsal. Ela não 
modifica o espírito da lei, não altera a essência do que se propõe. 

Quero deixar bem claro para o telespectador que o objetivo não é modificar 
a essência do projeto em 2° turno, o objetivo é simplesmente fazer justiça 
também a esse setor, já que outros setores estão sendo contemplados. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.279/2000 
EMENDA N°3 

Acrescente-se ao art. 5° o seguinte parágrafo único: 
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"Art. 5°- ......................................................... . 
Parágrafo único: Para fins deste artigo, não serão consideradas as 

empresas de propriedade; ou que tenham participação acionana ou por 
cotas, excluídas as cooperativas; de agentes públicos ou parentes destes até 
o 2° grau inclusive.". 

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Ermano Batista 
Justificação: Nesse Governo, tornou-se fato comum a adoção de anistia 

fiscal em final de ano. O Governo, em vez de fazer as provisões 
mensalmente, a fim de garantir o pagamento do abono de Natal, descuida-se; 
parece propositadamente, para aproveitar-se da situação que ele próprio 
criou e forçar o Poder Legislativo a legitimar a sonegação e, 
conseqüentemente, desencantar aqueles contribuintes que pagam em dia 
suas obrigações fiscais. 

Dá até para desconfiar que existem, por trás dessa insistência, interesses 
escusos. 

Mesmo não havendo a intenção dirigida de beneficiar alguns segmentos ou 
pessoas, pode-se acender a desconfiança de que esse Poder em assim 
agindo, o faz para beneficiar pessoas diretamente ligadas ao Governo ou até 
parentes dessas pessoas. 

A exclusão dos agentes públicos, aqui incluídas todas as autoridades, torna 
evidente a falta de interesse pessoal pela anistia fiscal. 

EMENDA N"4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Os benefícios previstos nos arts. 5° e 6° serão concedidos 

somente àqueles contribuintes que, nos últimos três anos não tenham se 
beneficiado de qualquer anistia fiscal.". 

Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2001 . 
Amilcar Martins 
Justificação: Novamente, nesse Governo, propõe-se anistia fiscal em final 

de ano. 
A exclusão de segmentos beneficiados nos últimos três anos com anistia 

fiscal protegerá os contribuintes que se encontram efetivamente em 
dificuldades, e não os oportunistas e maus pagadores. 

EMENDA N"5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o montante do valor 

obtido com a anistia fiscal, ou parte dele, para o pagamento do abono de 
natal (13° salário) dos funcionários públicos do Estado.". 

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
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Justificação: A presente proposta tem como objetivo assegurar que os 

valores obtidos com a anistia fiscal poderão ser utilizados no pagamento do 
13° salário dos funcionários públicos, sem ferir o inciso IV do art. 161 da 
Constituição do Estado e o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. 

EMENDAW6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A título de incentivo aos contribuintes que pagam em dia suas 

obrigações fiscais será concedido, mensalmente, durante o ano de 2002, 
desconto de 5% sobre créditos tributários relativos ao ICMS de qualquer 
natureza, quando de seu pagamento. 

Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
aqueles contribuintes que: 

1 - permanecerem em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 
2002; 

2 - nos três últimos exercícios fiscais não se tenham beneficiado de anistia 
fiscal; 

3 - até 31 de agosto de 2001, estavam em dia com suas obrigações 
fiscais.". 

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Novamente, nesse Governo, surge mais uma anistia fiscal em 

final de ano, a qual parece privilegiar os maus pagadores, sem se preocupar 
com aqueles contribuintes que cumprem com suas obrigações fiscais. 

Enquanto alguns contribuintes, para manter em dia suas obrigações fiscais, 
tomam financiamento no mercado a juros de até 23,5% ao ano, a anistia 
fiscal possibilita descontos de até 95% sobre o valor dos juros moratórios e 
das multas. 

Assim sendo, a presente iniciativa tem por objeto proporcionar benefícios 
àqueles contribuintes que cumprem em dia suas obrigações fiscais, 
estimulando-os e evitando a oficialização da sonegação fiscal. 

EMENDAW 7 
Dê-se ao art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza vencido 

até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida 
ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de uma só vez até 
trinta dias da publicação desta lei, com a redução de 25% (vinte e cinco por 
cento) no valor dos juros moratórios e multa.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A concessão de anistia fiscal a contribuintes inadimplentes ou 

àqueles que se habituaram a obter benesses do Fisco estabelece uma 
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iniqüidade que pune os que se comportam de acordo com o que 
estabelece a norma jurídica; desestimula os agentes do Estado incumbidos 
de fazer com que todos dêem sua parcela de contribuição de forma 
equânime, para sustentação dos serviços essenciais e daqueles que são 
compensatórios das desigualdade na distribuição da riqueza gerada. A 
sonegação reduz a capacidade financeira do Estado, diminuindo suas 
condições para prestação de serviços essenciais e para investir na 
capacidade produtiva da sociedade. 

EMENDA No 8 
Dê-se ao § 1 o do art. 7° a seguinte redação: 
"§ 1 o - Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas serão 

devidos integralmente, sendo o débito escalonado em até cento e vinte 
parcelas, calculadas de acordo com a capacidade de pagamento do 
contribuinte, apurada pela Receita Estadual.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A concessão de anistia fiscal a contribuintes inadimplentes ou 

àqueles que se habituaram a obter benesses do Fisco estabelece uma 
iniqüidade que pune os que se comportam de acordo com o que estabelece a 
norma jurídica; desestimula os agentes do Estado incumbidos de fazer com 
que todos dêem sua parcela de contribuição de forma equânime, para 
sustentação dos serviços essenciais e daqueles que são compensatórios das 
desigualdade na distribuição da riqueza gerada. A sonegação reduz a 
capacidade financeira do Estado, diminuindo suas condições para prestação 
de serviços essenciais e para investir na capacidade produtiva da sociedade. 

EMENDA No 9 
Dê-se ao § 3° do art. r a seguinte redação: 
"§ 3° - Relativamente às multas isoladas, de qualquer origem, seu valor 

será reduzido em 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento à vista na 
forma do "caput" do art. 6° e, quando parcelado, com observância do § 1 o 
deste artigo, mesmo quando o crédito tributário for constituído somente 
desta.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A concessão de anistia fiscal a contribuintes inadimplentes ou 

àqueles que se habituaram a obter benesses do Fisco estabelece uma 
iniqüidade que pune os que se comportam de acordo com o que estabelece a 
norma jurídica; desestimula os agentes do Estado incumbidos de fazer com 
que todos dêem sua parcela de contribuição de forma equânime, para 
sustentação dos serviços essenciais e daqueles que são compensatórios das 
desigualdade na distribuição da riqueza gerada. A sonegação reduz a 
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capacidade financeira do Estado, diminuindo suas condições para 
prestação de serviços essenciais e para investir na capacidade produtiva da 
sociedade. 

EMENDA W 10 
Dê-se ao § 3° a seguinte redação: 
"§ 3° - Fica assegurado, em igualdade de condições, a todas as empresas, 

independentemente de sua localização dentro do Estado de Minas Gerais, o 
acesso ao financiamento no âmbito do programa FUNDIEST - PROE-
ELETRÔN I C A, desde que cumpridos os requisitos para sua concessão assim 
como atendidos os critérios e as normas deste financiamento, definidos em 
ato do Poder Executivo nos termos desta lei.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Durval Ângelo 

EMENDA No 11 
Acrescente-se ao art. 5° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 5° - ....................................... . 
Parágrafo único - O crédito mencionado no "caput" poderá ser pago por 

meio de precatório de qualquer natureza, vencido até 31 de agosto de 2001.". 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: Por uma questão de justiça tributária, já que o Estado vem, 

por meio desta lei, anistiar os inadimplentes, nada mais justo que também 
acertar suas contas, mediante compensação creditícia, com os contribuintes 
que tenham precatórios para receber do próprio Estado. 

EMENDA No 12 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os arts. 5°, 9° e 10° da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar com o seguinte texto: 
Art. 5° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza, IPVA, 

Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, e multas por infração da 
legislação de trânsito pertencentes ao Estado, vencidas até 31 de agosto de 
2001, formalizado ou não, até mesmo o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou 
não a sua cobrança, poderá ser pago de uma só vez até quarenta e cinco 
dias da publicação desta lei, com redução de 95% (noventa e cinco por 
cento) no valor dos juros moratórios e das multas. 

Art. 9° - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa do 
processo tributário. 

§ 1 o - Os honorários advocatícios sobre os créditos tributários cuja 
execução tiver sido efetivamente ajuizada serão de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor apurado após dedução dos percentuais previstos no art. 6°. 
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I - Os honorários advocatícios serão recolhidos em igual número de 
parcelas, ao concedido para o Crédito Tributário. 

Art. 10 - Na hipótese de Ação Judicial ajuizada pelo contribuinte, a 
concessão do benefício de que trata esta Lei fica condicionado a desistência 
da ação e ao pagamento das custas Judiciais.". 

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2001. 
I rani Barbosa 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo estender os benefícios 

concedidos aos devedores de ICMS aos que devem IPVA e multas por 
infração de trânsito. As pessoas deixam de regularizar a situação de seus 
veículos, na maioria das vezes seu instrumento de trabalho, por total falta de 
recursos financeiros. 

A irregularidade fiscal dos veículos automotores levam seus proprietários a 
não investir em sua manutenção e conservação, o que representa um maior 
índice de acidentes. 

Além disso, o IPVA e as multas por infração de trânsito não estão sendo 
atualmente inscritos na dívida ativa devido a seu baixo valor. 

A previsão, com a utilização dos critérios fixados nesta emenda, é a de 
arrecadação dos tributos que fatalmente não seriam pagos nem cobrados 
pelo Estado, devido a seu baixo valor individual em face do alto custo para 
sua cobrança. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares à 
aprovação da emenda ora proposta. 

EMENDA No 13 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 

ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, para 
cujos lançamentos o Fisco tenha adotado a substituição tributária do imposto 
na remessa por Transportadores Revendedores Retalhistas - TRR -, de óleo 
diesel, em operações interestaduais, destinado a consumidor final, neste 
Estado, até a data de 22/11 /93. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a 
compensação de importâncias já recolhidas. 

Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: Propõe-se o cancelamento dos créditos tributários 

provenientes de ações fiscais para cujos lançamentos o Fisco tenha adotado 
a substituição tributária do imposto na remessa por Transportadores 
Revendedores Retalhistas - TRR -, de óleo diesel, em operações 
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interestaduais destinado a consumidor final, neste Estado, até a data de 
22/11/93, com o fundamento de que até essa data não havia previsão legal 
para a retenção do imposto por ST em tais operações, pois, somente havia 
previsão para a retenção pelos TRR, em relação a distribuidores, atividade 
que não se confunde com a de consumidor final. 

Pelas normas ditadas pelo art. 673 do RICMS/91, com base nos Convênios 
ICMS 10/89 e 105/92, até a data de 22/11/93, somente havia previsão legal 
para a retenção tributária quando se tratava de óleo diesel destinado a 
distribuidor. 

A atividade de TRR é definida pelo Ministério de Minas e Energia, conforme 
comprovação anexa. 

Somente com a edição dos Convênios ICMS 111/93 e 112/93 e as devidas 
modificações do art. 673 do RICMS/91, assumiu o TRR a condição de 
substituto do imposto, para a remessa de óleo diesel a consumidor final, a 
partir de 23/11/93, com base na redação dada ao inciso VI do art. 673, pelo 
Decreto 35.120/93: 

"VI - aos estabelecimentos situados em outra unidade da Federação, nas 
remessas para destinatários localizados neste Estado, quando o produto não 
for destinado à comercialização". 

Sobre a matéria, assim decidiu o Conselho de Contribuintes de Minas 
Gerais: "Acórdão no 10855/94/2a- PR.6.946- PTA. No 11.00799.92-1 -AI no 
094.436. 

"Derivados de Petróleo - ICMS - Substituição Tributária - Autuação fiscal 
adstrita ao fato de que não estando inscrito no Cadastro de Contribuintes de 
Minas Gerais, promoveu a autuada vendas de derivados de petróleo a 
contribuintes varejistas mineiros sem efetuar a retenção do imposto devido 
por substituição tributária. 

Evidenciado, pela documentação trazida, que as vendas se destinaram a 
consumidores finais, injustificáveis se tornam as exigências. Pedido de 
Reconsideração conhecido e deferido. Decisão unânime". 

EMENDA No 14 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - ............................................. . 
- Projetos culturais, já aprovados para captação de recursos na dívida ativa, 

terão efeitos cumulativos aos dispositivos desta lei.". 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2001. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A presente emenda visa assegurar às entidades culturais que 

já têm projetos aprovados com recursos oriundos da dívida ativa a garantia 
da continuidade dos programas. Dentro do nosso panorama cultural é de 
suma importância que as iniciativas sejam preservadas, já que a luta pela 
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Solicito aos nobres pares a aprovação da emenda ora apresentada, diante 
do compromisso que o representante do povo tem com suas raízes e com a 
memória dos mineiros. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no 
decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto emendas 'dos 
Deputados Ermano Batista, Amilcar Martins (2), Antônio Carlos Andrada (2), 
Hely Tarqüínio (3), Durval Ângelo, lrani Barbosa e Wanderley Ávila, as quais 
receberam os nos 3 a 14, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, as emendas serão votadas independentemente de parecer. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - 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 segunda-feira, 
dia 19, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 

64/2001 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de 

setembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Bené Guedes, Amilcar Martins, Luiz Tadeu Leite e Rogério 
Correia, membros da supracitadaa comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lidaa e que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e designar o relator da 
proposição acima citada, no 1 o turno. A Presidência determina a distribuição 
das cédulas de votação e convida o Deputado Rogério Correia para atuar 
como escrutinador. Realizada a votação são eleitos, respectivamente, os 
Deputados Bené Guedes e Luiz Tadeu Leite, como Presidente e Vice-
Presidente. O Deputado Bené Guedes empossa como Vice-Presidente, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite, e este, por sua vez, empossa como Presidente, o 
Deputado Bené Guedes, que agradece a confiança nele depositada e 
designa como relator da matéria o Deputado Mauro Lobo. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
informa que a próxima reunião extraordinária será convocada através de 
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
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Bené Guedes, Presidente- Luiz Tadeu Leite- Mauro Lobo. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 

65/2001 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Hely Tarqüínio e Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado 
Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e informa que 
não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão, destinada 
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria 
no 1 o turno. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Eduardo Brandão a atuar 
como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte 
resultado: para Presidente, o Deputado Hely Tarqüínio; para Vice-Presidente, 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira, ambos com três votos. O Presidente 
"ad hoc" faz a proclamação dos Deputados eleitos e declara empossado 
como Presidente o Deputado Hely Tarqüínio, a quem passa a Presidência da 
reunião. Esse parlamentar agradece a escolha de seu nome e, em seguida, 
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. Após, o Presidente designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
como relator da matéria no 1 o turno. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente- Sebastião Navarro Vieira- lvair Nogueira. 

ATA DA 77• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia trinta de outubro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e 
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton 
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 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 a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
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Requerimentos n°s 2.659 e 2.720/2001. O Deputado Aílton Vilela assume 
a Presidência e submete a votação o Requerimento no 2.713/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues, o qual é aprovado. Reassumindo a direção dos 
trabalhos o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, submete a discussão e 
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.673/2001, que é 
aprovado. Passa à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, em 
que solicita seja enviado oficio ao Presidente do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais e ao Presidente da Fundação João Pinheiro, convidando-os a 
participar de reunião da Comissão, a fim de esclarecer as razões que estão 
impossibilitando o cumprimento do calendário para apuração dos índices de 
participação dos municípios no rateio do ICMS nos critérios "educação", 
"saúde" e "receita própria"; Antônio Carlos Andrada, em que solicita audiência 
pública da Comissão com a finalidade especifica de debater o problema 
existente em relação a divisa dos Municípios de Cristiano Otôni e Conselheiro 
Lafaiete, à altura aproximadamente do km 638.8 da Rodovia BR-041, onde 
se localiza a histórica Fazenda dos Macacos. O Deputado Dimas Rodrigues 
passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela e apresenta requerimento em 
que solicita seja encaminhada à bancada mineira na Câmara dos Deputados 
e no Senado manifestação de apoio à Indicação no 811/2001, da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão, sobre o processo de criação de 
municípios. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado 
Dimas Rodrigues reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da 
reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Dimas Rodrigues - Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Arlen 

Santiago. 
ATA DA 76' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e trinta e dois minutos do dia trinta e um de outubro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, 
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 Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
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recebimento da correspondência da Sra. Maria Lúcia Guedes Vieira, 
Presidente da Câmara Municipal de Contagem, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 25/1 0/2001 . O Presidente acusa o recebimento de 
proposições, para as quais designou, em 29/10/2001, os relatores citados a 
seguir: Projeto de Lei Complementar no 42/2001, no 1 o turno (Deputado Hely 
Tarqüínio); Projetos de Lei nos 1.783/2001, no 1° turno (Deputado Sargento 
Rodrigues) e 1.786/2001, no 1• turno (Deputado Sebastião Navarro Vieira). 
Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação com as Emendas 
n•s 1 e 2, no 1 • turno, do Projeto de Lei n• 1. 760/2001 (relator: Deputado 
Cristiano Canêdo). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são rejeitados os 
Requerimentos n•s 2.716 e 2.717/2001. Passa-se à 3" Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana, 
solicitando segunda reunião conjunta .das Comissões de Administração 
Pública, de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia e de Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social para ouvir os Secretários de Estado que não 
compareceram na primeira reunião relativa à discussão sobre afastamento 
preliminar de servidores e aposentadorias concedidas, que estão sendo 
revogadas, em prejuízo do servidor, devido à não-apreciação pela 
administração pública das soluções apresentadas. 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 novembro de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e cinco minutos do dia seis de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Maria José 
Haueisen, Miguel Martini e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado 
Antõnio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB). Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Miguel 
Martini, 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 
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na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 1.337/2000, no 1° 
turno (Deputado Miguel Martini) e 1. 746/2001, em 1 o turno (Deputado Antônio 
Andrade). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, na forma do vencido no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.305/2000 
(relatora: Deputada Maria José Haueisen). Passa-se à 2" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno 
único, o Projeto de Lei no 1.749/2001 (relator: Deputado Fábio Avelar), que 
recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado, em 
turno único, o Requerimento no 2.722/2001. Neste momento, comparece o 
Deputado José Milton, que assume a direção dos 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, 13 de novembro de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Miguel Martini - Rogério Correia - Maria José 

Haueisen. 
ATA DA 92" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 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 Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, a 
pedido do Deputado Edson Rezende, inúmeras irregularidades verificadas 
durante visita da Comissão à Divisão de Tóxicos e Entorpecentes da Capital 
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: cartas dos Srs. Luiz 
Cardoso de Souza, de ltabira, e Jorge Maximiano Filho, de São Lourenço, 
ambos pedindo providências da Comissão; carta de representante do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, encaminhando exemplar da 
revista "Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos"; oficios da 
Secretária da Justiça e de Direitos Humanos, informando sobre a 
transferência do detento Gladson da Silva para a Penitenciária Nelson 
Hungria; do Sr. Paulo Cabral de Araújo, Presidente do "Correio Braziliense", 
em que agradece o envio de notas taquigráficas de reunião da Comissão; do 
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Secretário da Segurança Pública, em resposta a pedido da Comissão 
referente ao Requerimento n• 2.596/2001, sobre a construção de cadeia 
pública no Município de Vespasiano. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos 
dos Deputados Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja aprovado voto de 
congratulações com as rádios comunitárias; Miguel Martini, em que solicita 
seja encaminhado ofício ao Secretário da Segurança Pública pedindo 
providências para a criação e instalação de uma delegacia na região central 
de Belo Horizonte; Marcelo Gonçalves, em que solicita seja encaminhado 
oficio ao Chefe do Departamento de Investigações pedindo o envio a esta 
Casa de cópia do ofício encaminhado ao Departamento pelo Comandante do 
s• CPRM, referente ao Boletim de Ocorrência n• 551.741, de 13/10/2001. O 
Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao Deputado Luiz Tadeu 
Leite, para apresentar requerimentos em que solicita ao órgão competente 
seja designado um médico-legista para atuar no Município de ltabira e sejam 
pedidas ao Comandante-Geral da PMMG providências relacionadas com a 
apuração de denúncia de crime de tortura no Município de ltabira, 
envolvendo policiais militares; e Edson Rezende e Miguel Martini, em que 
solicitam sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião de 
6/11/2001 às autoridades que mencionam. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Edson Rezende 
retoma a direção dos trabalhos e registra a presença dos Srs. Roberto 
Gonçalves Pereira, Superintendente Adjunto de Organização Penitenciária, 
representando a Secretária da Justiça e de Direitos Humanos, e Sérgio 
Francisco de Freitas, Corregedor-Geral da Polícia, representando o 
Secretário da Segurança Pública, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. O Deputado Edson Rezende tece suas considerações iniciais e, logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. 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 novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Ângelo - Doutor 

Viana- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria 
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Olívia, lvair Nogueira e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bené 
Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Passa-se à fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Presidente passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado João Pinto Ribeiro para apresentar requerimento de sua autoria. O 
Deputado Bené Guedes apresenta requerimento em que solicita sejam 
ouvidos, em audiência pública, os representantes das escolas de educação 
física do Estado. Submetido à votação, é o requerimento aprovado. Ao 
retomar a direção dos trabalhos, o Deputado Bené Guedes informa que a 
reunião se destina a proceder a estudos sobre a formação de uma política 
para o desenvolvimento do esporte em Minas Gerais. A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrem sobre o assunto 
em pauta. Registra-se a presença dos Srs. Dirceu Pereira, representando a 
AMCE e AMIRT; Francisco Maia, cronista esportivo da TV Bandeirantes, e 
Ricardo Afonso Raso, representante da ADEMG, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado lvair 
Nogueira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, da 
qual participam os parlamentares e convidados presentes, conforme consta 
das notas taquigráficas, oportunidade em que o Deputado Bené Guedes faz 
exposição de fita de videocassete para ilustrar o tema em questão. 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 novembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente- Maria Olívia - Sebastião Navarro Vieira. 

ATA DA 79" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas do dia sete de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Agostinho Patrús, 
Ailton Vilela 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 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen em que solicita a realização de audiência pública da Comissão, 
com o objetivo de debater o reajuste nos preços do plano de saúde dos 
servidores desta Casa, bem como sejam os servidores comunicados sobre o 
envento, por meio do circuito interno de som, para que possam acompanhar 
os debates, e é rejeitado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em 
que solicita a realização de audiência pública da Comissão, com a finalidade 
de se ouvirem diversos convidados sobre as conseqüências da anunciada 
falência da empresa Soletur para os consumidores mineiros e para o setor 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, 14 de novembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Eduardo Brandão. 

ATA DA 38• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Dilzon Melo, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e 
Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, 
por indicação da Liderança do PFL), 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 Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
da pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados o parecer pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.756/2001 com a 
Emenda no 1 (relator: Deputado Geraldo Rezende) e o parecer pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Resolução no 1.776/2001 (relator: 
Deputado Dilzon Melo), com voto contrário dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Ermano Batista e Agostinho Silveira. Os Deputados Márcio Kangussu 
e Dilzon Melo se ausentam da reunião. Após discussão e votação, é rejeitado 
o parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Resolução no 1.825/2001 
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz), sendo votos vencidos o relator e o 
Deputado Geraldo Rezende. O Presidente designa novo relator da matéria o 
Deputado Ermano Batista, a quem concede o prazo regimental para dar 
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redação ao que a comissão decidiu sobre o Projeto de Resolução no 
1.825/2001. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados dois requerimentos do Deputado Sávio 
Souza Cruz, em que solicita sejam encaminhados à Mesa da Assembléia 
ofícios, pedindo a constituição de Comissão Especial destinada a proceder a 
estudos sobre os decretos expedidos pelo Governador do Estado relativos à 
ratificação de convênios celebrados pelo Estado junto ao CONFAZ e 
pleiteando seja elaborado estudo sobre a viabilidade de interposição de ADIN 
contra o art. 4° da Lei Complementar no 24, de 7/1/75. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Márcio Kangussu -

Sebastião Costa. 
ATA DA 43" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e dez minutos do dia oito de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Paulo Pettersen e Mauro Lobo, 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 
Paulo Pettersen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Paulo Pettersen os Projetos de Lei nos 825 
e 930/2000 e ao Deputado Mauro Lobo os Projetos de Lei nos 936 e 
1.111/2000. 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 nos 825 e 
930/2000 (relator: Deputado Paulo Pettersen) e 936 e 1.111/2000 (relator: 
Deputado Mauro Lobo}. 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 novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Di mas Rodrigues - Maria Olivia. 

ATA DA 71" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às onze horas do dia oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 
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Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Melo, Eduardo 
Brandão, Luiz Fernando Faria e Bilac Pinto (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 Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e acusa o recebimento da seguinte proposição, para a 
qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n°1.279/2000, no 2-0 

turno (Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dilzon Melo, em 
que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial para apreciar o Projeto de Lei no 
1.279/2000, em 2° turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 16" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às dez horas do dia nove de novembro de dois mil e um, comparece à 

cidade de Pompéu o Deputado Márcio Cunha, membro da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a 
reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a debater com a 
comunidade as potencialidades da região para o turismo rural, o ecoturismo e 
o turismo esportivo, envolvendo os municípios do Alto São Francisco. 
Registra-se a presença do Dr. Benjamim Carlos Brandão, Superintendente de 
Planejamento e Informações Turísticas da Secretaria de Turismo, 
representando o titular da Pasta; do Sr. Francisco Ozéas Valadares, 
representando o Vice-Governador Newton Cardoso; do Sr. Francisco Luiz 
Cordeiro Guimarães, Prefeito Municipal de Pompéu, os quais são convidados 
a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu 
origem à reunião, após suas considerações iniciais, passa a palavra aos 
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Maria Olivia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva- Dimas Rodrigues. 
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ATA DA 17• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quatorze horas do dia doze de novembro de dois mil e um, comparecem 
à cidade de Alienas os Deputados Maria Olivia e Jorge Eduardo de Oliveira 
(substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Navarro Vieira .. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara aberta a reunião. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação do 
Circuito Sul Mineiro de Turismo, que envolve as cidades que margeiam o 
lago da Usina Hidrelétrica de Furnas. Registra-se a presença dos. Srs. 
Benjamim Carlos Brandão, Superintendente de Planejamento e Informações 
Turísticas da Secretaria de Estado de Turismo, representando o Secretário de 
Turismo e o Secretário de Governo, Henrique Hargreaves; José Wurtemberg 
Manso, Prefeito Municipal de Alienas; Antônio Munhoz Leite, Secretário 
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; Luiz Antônio Leite, Presidente da 
Fundação de Desenvolvimento do Turismo do Sul de Minas, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva- Dimas Rodrigues. 

ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Paulo Piau, Carlos Pimenta, Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB) e lvair 
Nogueira (substituindo o Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; 
Mauro Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise 
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e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Bilac Pinto, Gil 
Pereira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e, informa que não há ata a ser lida por se tratar da 
primeira reunião conjunta das Comissões. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer de 2° turno pela Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial ao Projeto de Lei no 1 .279/2000, que conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n°S 1 e 2 (relator: 
Deputado João Batista de Oliveira). O Deputado Rêmolo Aloise, relator do 
parecer para o 2° turno sobre Projeto de Lei no 1 .279/2000, pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, solicitou prazo regimental para emitir 
o seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião conjunta, no mesmo dia, às 18h30min, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - lvair 

Nogueira - Rogério Correia - Rêmolo Aloise - Paulo Piau - João Batista de 
Oliveira. 

ATA DA 2' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau e lvair Nogueira (substituindo este ao Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Andrade, 
Bilac Pinto e Durval Ãngelo. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar o parecer do relator, no âmbito da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, do Projeto de Lei no 1.279/2000, do Governador 
do Estado. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
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do Plenário. O relator, Deputado Rêmolo Aloise, solicita a distribuição de 
avulsos de seu parecer, em que conclui pela aprovação da matéria no 2° 
turno, na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1° turno, ficando 
prejudicadas as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial. O Presidente da Comissão determina a distribuição dos 
avulsos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião conjunta, a realizar-se amanhã, dia 14/11/2001, às 9h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - João Batista de 

Oliveira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO W 65/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Assembléia e tendo como 

primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 65/2001 tem como escopo suprimir a alínea "a" do inciso I do 
art. 66 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001, vem a proposição a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201, ele o art. 
111, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à Constituição objeto deste parecer suprime a 

alínea "a" do inciso I do art. 66 da Constituição do Estado. O dispositivo a ser 
suprimido atribui privativamente à Mesa da Assembléia a iniciativa de projeto 
de resolução tendente a modificar o Regimento Interno da Casa. Trata-se de 
uma inovação do constituinte mineiro de 1989 a qual não encontra 
correspondência em norma similar na Lei Maior. 

A proposição em análise atende às exigências do art. 64 da Carta Estadual 
e não encontra obstáculo de natureza constitucional à sua aprovação. 

Norberto Bobbio considera a democracia como "caracterizada por um 
conjunto de regras (primárias e fundamentais) que estabelecem quem está 
autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos'. 
Dessas afirmações, pode-se depreender a importãncia das regras 
procedimentais no interior de um processo decisório que se quer 
democrático. Tais regras asseguram que o debate sadio e o diálogo 
necessário não se transformem numa luta bruta, em que a força fatalmente 
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derrogará o direito, fazendo com que as mais caras conquistas da 
civilização cedam lugar à barbárie. 

Boas normas regimentais garantem a legitimidade do processo legislativo, 
resguardam os direitos da minoria, permitem o equilíbrio na representação 
dos diversos segmentos da sociedade e impedem que o efetivo exercício do 
poder se torne privilégio exclusivo de um ou outro grupo. 

Por essas razões, cremos que a elaboração dessas regras e seu 
aprimoramento sejam a prerrogativa do maior número possível de 
parlamentares, de tal forma que elas ganhem o respaldo do corpo legislativo 
como um todo e sejam objeto da reverência e do respeito que devem cercar 
os princípios basilares do jogo democrático. Nunca entendemos o sentido da 
restrição contida na alínea "a" do inciso I do art. 66 de nossa Constituição, o 
qual expropria o parlamentar de uma prerrogativa que lhe é própria: 
participar, pelo exercício da atividade legiferante, da formulação e do 
aperfeiçoamento do Regimento Interno. 

Prescreve o art. 216 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 
"Art. 216 - O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por 

meio de projeto de resolução de iniciativa de Deputado, da Mesa, de 
Comissão Permanente ou de Comissão Especial para esse fim criada, em 
virtude de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer parte um membro da 
Mesa". 

Determina o art. 401 do Regimento Interno do Senado o seguinte: 
"Art. 401 - O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por 

projeto de resolução de iniciativa de qualquer Senador, da Comissão Diretora 
ou de comissão temporária para esse fim criada, em virtude de deliberação 
do Senado, e da qual deverá fazer parte um membro da Comissão Diretora". 

Entretanto, cumpre evitar que as mudanças no diploma regimental se 
façam ao sabor da ocasião e das conveniências. Seria abrir as portas a 
abominável casuísmo, o que mina a segurança jurídica e faz da lei um mero 
instrumento nas mãos dos poderosos. Por isso, é importante cercar de 
cautelas o processo de emenda à norma regimental, submetendo-o a 
condições mais exigentes. 

Conclusão 
Com fundamento nessas premissas, opinamos pela aprovação da Proposta 

de Emenda à Constituição no 65/2001, em 1 o turno, na forma do Substitutivo 
no 1' a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta parágrafo ao art. 62 e revoga a alínea "a" do inciso I do art. 66 

da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 5° 
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"Art. 62- .... 
§5°- O projeto de resolução sobre a matéria de que trata o inciso li será de 

iniciativa da Mesa, de, no mínimo. 1/3 (um terço) dos Deputados, ou de 
Comissão Especial criada para esse fim por deliberação da Assembléia". 

Art. 2° - Fica revogada a alínea "a" do inciso I do art. 66 da Constituição do 
Estado. 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 598/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de 
lei em epígrafe dispõe sobre a doação, à entidade Patrocínio Tênis Clube, do 
imóvel que especifica. 

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, a proposição foi remetida a 
esta Comissão para ser analisada nos lindes sua competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição é constituído de um terreno com área total 

de 20.896m2 , situado na cidade de Patrocínio. O objetivo da doação é a 
acomodação das dependências do Patrocínio Tênis Clube - PTC. 

Nos termos da alínea "d" do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, 
constatamos que ato de doação não envolve desembolso de recursos, não 
havendo, assim qualquer óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário 
à tramitação do projeto. 

Quanto ao aspecto patrimonial, realmente o projeto redundará em perda 
para o Estado. Todavia, entendemos que essa perda será amplamente 
suplantada pelos benefícios advindos da medida, que representará um 
incentivo à prática de esporte, ao lazer e à confraternização dos associados. 

Conclusão 
Em lace do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 598/99, 

no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.232/2000 
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De autoria do Deputado Bené Guedes, a proposição em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina imóvel que 
especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. 

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

Fundamentação 
O imóvel objeto da reversão é um terreno com 5.000m2 , localizado no 

prolongamento da Avenida dos Expedicionários, no Bairro Bela Vista, no 
Município de Leopoldina, na Zona da Mata. 

Anteriormente, o imóvel pertencia ao patrimônio da Prefeitura, tendo sido, 
no ano de 1993, doado ao Estado, com a finalidade de nele se construir um 
núcleo do Projeto CURUMIM. 

Ocorre que essa obra não foi executada, mesmo porque, nesse interregno, 
foi doado um outro terreno ao Estado, com a mesma finalidade. 

Baixado o processo em diligência à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, essa Pasta afirmou não se opor à pretendida 
reversão, considerando, aliás, que a Prefeitura dará melhor destinação ao 
imóvel e que a medida atenderá ao interesse público da comunidade 
leopoldinense. De fato, nessa área pretende-se implantar faculdades 
integrantes da Sociedade Educacional do Leste de Minas, revestindo-se, 
assim, a matéria, de relevante fim social. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a alínea "d" 
do inciso VI! do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que ato de 
reversão de doação não envolve desembolso de recursos; não há, assim, 
óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da 
proposição. 

Quanto ao aspecto patrimonial, realmente haverá perda para o Estado; 
entendemos, porém, que esta será amplamente suplantada pelos relevantes 
fins sociais da medida. 

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

1.23212000, no 1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator- Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.348/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto em tela autoriza o Poder 
Executivo a criar o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais. 

Foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou as 
Emendas nos 1 a 3. A seguir, o projeto foi à Comissão de Saúde, que opinou 
por sua rejeição. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A finalidade do projeto em análise é autorizar o Poder Executivo a criar o 

Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais como órgão colegiado 
de natureza consultiva, para colaborar com o poder público nas decisões 
relativas às atividades dos acupunturistas e dos que se dedicam à prática das 
terapias orientais no Estado de Minas Gerais. 

O referido órgão será composto por sete membros indicados pelas 
entidades representativas dos acupunturistas e das terapias orientais, que 
não receberão nenhuma espécie de remuneração. 

Entendemos a conveniência da matéria, uma vez que as terapias 
alternativas se vêm somar ao arcabouço das práticas médicas, sendo a 
acupuntura já reconhecida como especialidade médica por meio da 
Resolução no 1.455/95, do CFM. 

As Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, fizeram 
correções técnicas no projeto, motivo por que as acatamos. 

Discordamos da Comissão de Saúde, que opinou pela rejeição do projeto, 
porque acreditamos que as terapias alternativas complementam o aparato 
médico e necessitam receber maior incentivo do poder público. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação do 
projeto, uma vez que não há implicação de despesa orçamentária. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.348/2001, no 1 o 

turno, com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.373/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei no 1.373/2001 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica 
ao Município de Sete Lagoas. 
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Após exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e 

Justiça não encontrou óbice legal e constitucional à sua tramitação, ocasião 
em que apresentou o Substitutivo no 1 . Cabe agora a esta Comissão apreciar 
o projeto quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe 
o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de autorizar o Poder Executivo a doar 

imóvel ao Município de Sete Lagoas. Esse imóvel foi incorporado ao 
patrimônio do Estado em 1992, por meio de doação efetivada pelo município, 
e estava destinado à construção de uma escola estadual de ensino 
fundamental. Ocorre que a obra não foi realizada. O município pleiteia, então, 
o retorno de bem ao seu patrimônio. O bem imóvel encontra-se ocioso, e sua 
devolução faz-se necessária, conforme determina o § 2° do art. 6° do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Secretaria da Casa Civil manifestou-se favoravelmente à medida que ora 
se propõe. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos ponderar 
que a proposta contida no Substitutivo no 1 não ocasiona aumento de 
despesa nem incremento de receita nas contas públicas, não causando, 
portanto, impacto no orçamento do Estado. 

Assim, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro e orçamentário 
à aprovação do projeto de lei em causa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.373/2001, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.383/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio A velar, o projeto de lei em epígrafe autoriza 
o Executivo a doar ao Município de Santa Luzia o imóvel que especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda no 
1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia era, anteriormente, proprietária de 
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um terreno, sito no centro dessa cidade, com área de 753,50 m2 . Doou 
fração desse terreno à MinasCaixa, ficando esta com o encargo de ali 
construir uma edificação com dois pavimentos e subsolo. O primeiro 
pavimento e o subsolo passariam, e de fato passaram, a pertencer a essa 
autarquia, para instalação de agência bancária, enquanto o segundo 
pavimento seria utilizado pela Câmara Municipal. 

Ocorre que sobreveio a liqüidação extra-judicial da MinasCaixa, ficando o 
seu imóvel ocioso. Em vista disso, foi este paulatina e precariamente 
ocupado pela Câmara Municipal. Esta, além de fazer sua conservação, vem 
fazendo bom e justo uso do imóvel. Instalou gabinetes dos edis, 
possibilitando melhor atendimento ao povo. 

Urge regularizar essa situação, fazendo reverter ao município o imóvel 
constituído pelo primeiro pavimento e pelo subsolo e sua respectiva fração 
ideal, o que vem a ser o objeto do projeto de lei. 

Entendemos, assim, que a proposição é meritória e apresenta relevantes 
benefícios sociais. 

Por outro lado, quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos 
da alínea "d" do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que 
reversão de imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, 
assim, qualquer óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário à 
tramitação da proposição. 

Finalmente, é importante ressaltar que o imóvel continuará pertencendo ao 
patrimônio público, passando, tão-somente, da esfera estadual para a 
municipal. 

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

1.383/01, no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.634/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto em epígrafe objetiva a 
instituição de uma política estadual de prevenção e atenção integral à saúde 
da pessoa portadora de diabetes. 

Em cumprimento dos mandamentos regimentais, foi submetido à análise da 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a 3, que apresentou. 

A Comissão de Saúde, ao apreciar a matéria, manifestou-se 
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Compete-nos, neste momento, manifestarmo-nos acerca dos aspectos 
financeiros e orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
O projeto de lei determina que os portadores de diabetes contarão com a 

atenção integral do Estado. Para tanto: 
a) estabelece diretrizes para atuação estatal; 
b) cria um grupo de trabalho; 
c) determina que o Estado forneça gratuitamente os medicamentos 

necessários ao tratamento da doença; 
d) autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre 

medicamentos, materiais e insumos destinados ao controle da diabetes. 
São desnecessários maiores comentários acerca da legalidade das 

medidas propostas pelo projeto, uma vez que a Comissão de Constituição e 
Justiça apresentou emendas que suprimem as três últimas medidas 
propostas, por não se coadunarem com nosso ordenamento jurídico. 

Em relação aos impactos decorrentes da aplicação da proposição, parece-
nos que a criação de um programa que determina atuação estatal impõe 
aumento de despesa e, por isso, deve obedecer às regras contidas na Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
aplicáveis a todos os entes da Federação. 

Com a supressão dos dispositivos objeto das emendas propostas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, o projeto limitar-se-á a traçar diretrizes a 
serem observadas pelo Executivo Estadual quando se tornar viável, sob o 
ponto de vista financeiro, a implementação de uma política direcionada à 
assistência integral ao portador de diabetes. 

Nessa ocasião, devidamente autorizados, os órgãos envolvidos na criação, 
implantação e execução do programa em questão levarão em conta os 
requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caso sejam 
geradas novas despesas a serem suportadas pelo erário estadual. 

Conclusão 
Diante dessas considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 1.634/2001 no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.688/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, a proposição em tela dispõe sobre 
a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais e do cargo de 
Ouvidor de Saúde da Mulher. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, 
que apresentou. 

Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1. 

Vem, agora, o projeto 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 criar a Ouvidoria de Saúde da Mulher 

no Estado e o cargo de Ouvidor, assegurando o direito da cidadã à prestação 
de serviços de qualidade, o acesso à informação e a ampliação do controle e 
da transparência na gestão pública e na empresa privada de interesse 
público relevante na área de saúde. 

O projeto estabelece, ainda, a competência da Ouvidoria, as funções e 
atribuições do Ouvidor e a forma de sua escolha, com mandato previsto para 
três anos. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que, visando corrigir alguma impropriedade, apresentou o 
Substitutivo no 1. Esse substitutivo condensou as idéias constantes do projeto 
original, além de fazer algumas modificações. Todavia, no tocante à 
indicação dos recursos que ocorrerão às despesas decorrentes da futura lei, 
ele é omisso. Assim, procurando atender à legislação pertinente, estamos 
apresentando ao final a Emenda no 1, que estabelece que será consignada à 
Ouvidoria de Saúde da Mulher dotação orçamentária própria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.688/2001 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N" 1 AO SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Será consignada à Ouvidoria de Saúde da Mulher dotação 

orçamentária própria.". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando Faria -

Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.689/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 1.689/2001 
altera dispositivo da Lei no 13.961, de 27/07/2001, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria de Estado da Educação. 

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, 
que apresentou. A seguir, a proposição foi analisada pela Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto com a Emenda 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Cabe agora a esta Comissão emitir, nos termos regimentais, seu parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise tem o objetivo de alterar a redação do "caput" 
do art. 16 da Lei no 13.961, de 27n/2001. Esse artigo garante aos ocupantes 
de cargo efetivo do magistério, no exercício de cargo em comissão no órgão 
central da Secretaria de Estado da Educação ou nas superintendências 
regionais de ensino, a permanência no Quadro do Magistério, com lotação 
em caráter excepcional nos referidos órgãos, até que completem o tempo 
necessário para sua aposentadoria. 

Anteriormente, a Lei no 9.346, de 5/12/86, já havia concedido aos 
servidores do Quadro do Magistério que não optassem por integrar as 
classes de cargos criadas pela lei o direito de permanecer em exercício na 
Secretaria ou nas superintendências de ensino até a aposentadoria. A lei 
ressalvava, porém, os servidores cujo exercício nesses órgãos teve inicio 
após 4/6/86, que poderiam permanecer na função até a realização de 
concurso público para preenchimento dos cargos equivalentes. 

A permanência dos ocupantes de cargos comissionados, determinada pela 
Lei no 13.961, é, portanto, a ampliação de um direito já garantido para boa 
parte dos servidores da Secretaria da Educação e de suas superintendências 
regionais. O projeto em pauta estende ainda mais esse direito, alcançando 
todos os integrantes do Quadro do Magistério, desde que cumprido o 
requisito previsto no § 2° do citado art. 16, que permanece inalterado e exige 
a comprovação de dois anos de exercício nos órgãos citados, até a 
publicação daquela lei. Alegando a necessidade de adequar a proposição ao 
princípio da igualdade, a Comissão de Constituição e Justiça estendeu o 
direito de permanência na lotação aos integrantes do Quadro da Educação, 
por meio da Emenda no 1. Deste modo, todo servidor dos quadros da 
educação e do magistério que tenha iniciado suas atividades no órgão central 
até o ano de 1999 terá o direito de permanecer no órgão até completar o 
tempo necessário para sua aposentadoria. 

Como podemos notar, a proposta não tem nenhuma incidência sobre a 
remuneração do servidor. A lotação em caráter excepcional prevista pelo 

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



668 
projeto não altera a quantia recebida pelo servidor. De fato, onde quer que 
ele exerça suas atividades, sua remuneração permanece inalterada, não 
sofrendo majoração especial. Portanto, nenhuma despesa nova é criada pelo 
projeto, e não há impacto financeiro imediato, o que justifica a sua aprovação 
por esta Comissão. 

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

1.689/2001 no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.760/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais- FHEMIG- e dá outras providências. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da 
proposição, emitiu parecer pela sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2, 
que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem por objetivo recompor as tabelas remuneratórias 

de cargos e de funções de chefia do Quadro de Pessoal da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, inclusive inativos, 
segundo a hierarquia do serviço e a jornada de trabalho correspondente. 

Durante a tramitação, a Comissão de Administração Pública apresentou a 
Emenda n' 1, que estende os beneficios aos servidores da Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS. 
Essa Fundação, analogamente à FHEMIG, vem cumprindo com dedicação a 
sua missão institucional de desenvolver ações para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Para ajustar o valor do crédito suplementar, a referida 
Comissão apresentou a Emenda no 2. 

Em razão dos limites das disponibilidades de caixa do Tesouro, o projeto 
prevê que a diferença correspondente aos meses de outubro, novembro e 
dezembro será paga juntamente com a folha de janeiro de 2002. Essas 
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despesas serão classificadas, portanto, como restos a pagar. 

Para fazer face a essas despesas, o art. 2° do projeto prevê autorização 
para a abertura de crédito suplementar até o limite de R$1 0.216.000,00, 
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 1964. Tal 
dispositivo determina que a abertura do crédito autorizado depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida 
de exposição justificativa. 

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

1.760/2001 no 1° turno, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.761/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe institui 
gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos que menciona, 
do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, e dá 
outras providências. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. 

A seguir, a proposição foi apreciada pela Comissão de Administração 
Pública, que emitiu parecer pela sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2 e 
a Emenda no 3, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
Um dos objetivos do projeto em análise é instituir gratificação para os 

servidores ativos e inativos das classes de cargos cujas atribuições 
constituem as atividades-fim da Secretaria de Estado da Saúde. 

As gratificações são de R$135,00 para a classe de Agente de Serviços de 
Saúde; R$150,00 para as classes de Assistente Técnico de Saúde e Técnico 
de Saúde; e R$225,00 para a classe de Analista de Saúde. 

Outra medida proposta é a alteração do fator de ajustamento da classe de 
cargos de Assistente de Atividade de Saúde, de provimento em comissão, de 
que trata o art. 17 da Lei Delegada no 38, de 27/9/97, o qual passa de 0,6111 
para 0,9252, a partir de 1°/1 O, com a jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. 
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Em razão dos limites das disponibilidades de caixa do Tesouro, o 

projeto prevê que a diferença correspondente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro será paga juntamente com a folha de janeiro de 2002. 
Essas despesas serão classificadas, portanto, como restos a pagar. 

Para fazer face a essas despesas, o art. 5° do projeto prevê autorização 
para a abertura de crédito suplementar até o limite de R$8.514.432,00, 
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 1964. Tal 
dispositivo determina que a abertura do crédito autorizado depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida 
de exposição justificativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.761/01 

no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça; a 
Emenda no 2 na forma da Subemenda no 1, a seguir apresentada, e a 
Emenda no 4, que a seguir apresentamos; e pela rejeição da Emenda no 3. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 2 
No art. 3°, substitua-se a expressão "classe de Assistência de Atividade de 

Saúde (MG-43-AS-04)" por "classe de Assistente de Atividade de Saúde 
(MG-43-SA-43)". 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Fica garantida ao servidor ocupante do cargo de Analista de 

Administração/Médico do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração a gratificação prevista para o Analista de 
Saúde, conforme art. 1 o e Anexo desta lei.". 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria 

Rêmolo Aloise - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.775/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria dos membros da CPI das Licitações, o Projeto de Lei no 
1.775/2001 tem por objetivo alterar dispositivos da Lei no 9.444, de 25/11/84, 
que dispõe sobre licitação e contratos administrativos do Estado. 

Após receber parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem em vista modificar dispositivos da Lei no 9.444 

atinentes à publicidade dos procedimentos licitatórios, de modo a tornar 
obrigatória a divulgação, na Internet, de informações que já são publicadas, 
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por força desses dispositivos, na imprensa oficial. Portanto, a medida 
legislativa que se pretende instituir visa, em última análise, a conferir maior 
densidade normativa ao princípio jurídico-constitucional da publicidade, 
inscrito no art. 37 da Carta Magna e reproduzido no art. 13 da Constituição do 
Estado. 

A proposição trata de um dos princípios norteadores da atuação 
administrativa em quaisquer dos níveis da Federação e que pode ser 
reforçado mediante a utilização dos recursos da informática, à maneira do 
disposto no projeto em tela, conferindo maior transparência à administração 
pública. 

Assim, transformada em norma jurídica, a proposição de que ora se cogita 
ampliará o alcance normativo das disposições jurídicas concernentes à 
publicidade das licitações, pelo que entendemos tratar-se de iniciativa 
altamente meritória; contudo julgamos necessárias pequenas alterações na 
redação do projeto, de modo a adequá-la à boa técnica legislativa, razão por 
que apresentamos as Emendas nos 1 e 2 ao final deste parecer. 

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

1. 775/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- O "caput" do art. 41 da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 41- A publicidade de edital ou de carta-convite se dará pela 

divulgação, de forma resumida, na página da Internet do órgão ou da 
entidade da administração indireta responsável pela licitação, pelo prazo 
mínimo de dez dias, e:'.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- O art. 58 da Lei 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica acrescido 

do seguinte inciso VI: 
'VI- divulgação integral ou de extrato, na página da Internet do órgão ou da 

entidade contratante da administração indireta, nas hipóteses de termo de 
contrato, durante o período de sua vigência.'.". 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Hely 

Tarqüínio - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.213/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem no 
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Aprovado no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários, conforme estabelece o § 2° do art. 184 
do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O imóvel descrito no projeto de lei em exame consta de terrenos e 
benfeitorias com área de 1.590, 75m2 , situado no Município de Lagoa da 
Prata, doado ao Estado pelo referido município para instalação de uma 
unidade de ensino, obra concretizada e mantida por longos anos pela 
administração estadual. 

Com a municipalização das ações e dos serviços da educação, a 
municipalidade assumiu o comando daquela unidade e reivindica o imóvel 
para poder destinar recursos de seu orçamento para conservá-lo. 

Reiteramos, pois, o entendimento desta Comissão quando da apreciação 
da matéria no 1 o turno. O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta 
despesas para os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As 
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este 
parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária. Representam 
somente uma mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do 
Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.213/2000, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise - Dilzon 

Melo- Luiz Fernando Faria. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 1.213/2000 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata o imóvel 
que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lagoa 

da Prata imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído pela 
área de 1.590,75m2 (um mil quinhentos e noventa vírgula setenta e cinco 
metros quadrados), situado nesse município, conforme escritura registrada 
sob o no 3-G, da Transcrição das Transmissões, às fls. 46-v a 47, no Cartório 
de Registro de Imóveis de Santo Antõnio do Monte. 

Parágrafo único - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 
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patrimônio do Estado caso o processo de municipalização venha a sofrer 
futura modificação, bem como, no caso de não ser mais utilizado para fins de 
funcionamento da escola de ensino fundamental acima mencionada. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.595/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

objetivo alterar a Lei no 12.611, de 16/9/97, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Município de Catas Altas o imóvel que especifica. 

No 1° turno, foi a proposição aprovada na forma original. 
Agora, retoma a matéria a esta Comissão para ser apreciada no 2° turno. 

Fundamentação 
Com fulcro na mencionada lei, o Estado de Minas Gerais doou ao 

Município de Catas Altas, em 1997, terreno urbano, com área de 2.000 m2 , 

sito no lugar denominado Lavrado, nesse município, cujo valor foi estimado 
na época em R$25.000,00. 

Ocorre que a doação foi feita com a condição de se construir no local um 
posto de saúde, no prazo de três anos, sob pena de reversão. 

O projeto de lei em análise tem por objetivo possibilitar uma destinação 
mais ampla ao imóvel, qual sejam atividades educacionais, culturais e de 
saúde, estabelecendo, para tanto, um novo prazo de três anos. 

A doação em si, já feita anteriormente, não é objeto do projeto de lei em 
pauta, pretendendo-se agora tão-somente alterar a destinação do imóvel 
doado, o que não apresenta, para o Estado, repercussão financeira, 
orçamentária ou patrimonial. Não há óbice à sua tramitação. 

Finalmente, entendemos que a matéria se reveste de relevante fim social e 
atende ao interesse público, pois possibilitará uma utilização do imóvel que 
contemple os anseios da comunidade local. 

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

1.595/2001, no 2° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.613/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em análise dispõe 
sobre prevenção contra incêndio e pãnico no Estado. 
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A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

No exame de mérito desta Comissão, a proposição recebeu parecer por 
sua aprovação, com as Emendas n°S 1 e 2. 

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas 1 e 
2, desta Comissão, e com a Emenda no 3, que apresentou, o que foi 
ratificado pelo Plenário em 1 o turno. 

Agora vem o projeto novamente a esta Comissão para receber parecer 
para o 2° turno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

A execução das medidas preventivas contra incêndios e pânico, que visam 
a garantir a segurança de pessoas e bens no território do Estado, é atribuição 
do Corpo de Bombeiros, conforme institui a Lei Complementar no 54, de 
13/12/99. 

O projeto de lei em epígrafe objetiva dotar essa corporação das condições 
legais necessárias ao pleno exercício de uma de suas competências, a ação 
fiscalizadora, que, por sua vez, tem caráter preventivo. Dessa forma, a ela 
caberá definir as normas de prevenção a serem seguidas por toda edificação 
ou espaço destinado a uso coletivo, edifícios ou espaços comerciais, 
industriais e de prestação de serviço, além dos residenciais. Caso essas 
normas não sejam cumpridas, o infrator ficará sujeito às sanções 
administrativas, que consistem em advertência escrita, multa e interdição. 

Conforme determina o art. 4 o da proposição em tela, o Corpo de Bombeiros 
deverá manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela 
comercialização, pela instalação, pela manutenção e pela conservação de 
aparelhos contra incêndio e pânico utilizados em edificação de uso coletivo. 

Tendo em vista que sinistros desse tipo podem resultar em perda de vidas 
humanas e de bens materiais, a proposição procura aumentar e melhorar o 
controle do Estado, como forma de torná-lo mais eficaz na prevenção e no 
combate a incêndios e a prevenção de situações de pânico. Dessa forma, 
concordamos com a louvável iniciativa do Poder Executivo e esperamos que 
as medidas previstas no projeto sejam implementadas o mais rapidamente 
possível, com todo o rigor exigido pela matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 1.613/2001 na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo, relator- Doutor Viana. 
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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 leitos com a observação do 
disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Considera-se edificação ou espaço destinado a uso 
coletivo, para os fins desta lei, os edifícios ou espaços comerciais, industriais 
ou de prestação de serviços, bem como os prédios de apartamentos 
residenciais . 

Art. 2° - Para os Iins do art. 1°, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, no exercício da competência que lhe é atribuída no inciso I do art. 3° 
da Lei Complementar n. 0 54, de 13 de dezembro de 1999, desenvolverá as 
seguintes ações: 

I - análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e 
pânico; 

11 - planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de 
prevenção contra incêndio e pânico nos locais de que trata esta lei; 

111 - estabelecimento de normas técnicas relativas à 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 

instrumentos preventivos especificados em norma técnica regulamentar, 
instalá-los em desacordo com as especificações do projeto de prevenção 
contra incêndio e pânico ou com as normas técnicas regulamentares, deixar 
de dar-lhes manutenção adequada, alterar-lhes as características, ocultá-los, 
removê-los, inutilizá-los, destrui-los ou substitui-los por outros que não 
atendam às 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 o - 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 R$1 00,00 (cem 
reais) a R$3.000,00 (três mil reais), valores que serão corrigidos 
monetariamente de acordo com índice oficial. 
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