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Kemil Kumaira - Luiz Fernando ··Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite 
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Mauro Lobo- Pastor George- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Á vila) Às 14h 15min, 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. 

la Parte 
I" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bené Guedes, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

-A Deputada Maria Olívia, la-Secretária "ad hoc", lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N" 246/2001 * 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, que dá a denominação de 
Edir de Oliveira e Silva a unidade da rede estadual de ensino situada no Município de 
Pocrane, acompanhado da justificativa da proposta, elaborada pelo Secretário de 
Estado da Educação. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência as expressões de elevado apreço e 
distinta consideração. 

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

Oliveira e Silva à Escola Estadual do Povoado do Taquaral, em Pocrane. 
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela comunidade (colegiado) 

da Escola Estadual do Povoado do Taquaral, que, em reunião realizada no dia 
29/6/2001, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação 
do nome da Senhora Edir de Oliveira e Silva para denominação da referida unidade 
de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes 
serviços prestados à população de Pocrane, com destaque às seguintes realizações: foi 
professora, dedicou-se exclusivamente à educação daquele município. 

A homenageada Edir de Oliveira e Silva nasceu no dia 10/1/1919. Formou-se no 
Curso Normal em 6/12/1936. Faleceu no dia 15/4/1994. 

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

._____ ______ (\ ______ __, 
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Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda plena 

conformidade com os requisitos fixados pela Lei n• 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 de setembro de 2001. 
Mun1io de A vellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI N" 1.911/2001 
Dá a denominação de Edir de Oliveira e Silva à Escola Estadual do Povoado de 

Taquaral, de ensino fundamental (1" a 8" séries), no Município de Pocrane. 
Art. 1 • - A Escola Estadual do Povoado de Taquaral, no Município de Pocrane, 

passa a denominar-se Escola Estadual Edir de Oliveira e Silva. 
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. 
"MENSAGEM N" 247/2001 * 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egreg1a 

Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de lei, que altera a denominação e 
subordinação de unidades administrativas que menciona, da estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e dá outras providências. 

A medida resulta de proposta da Secretária de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos e tem em vista introduzir alterações na atual estrutura orgânica da Pasta, 
tanto de subordinação como de mudança de denominação de unidades 
administrativas, com o propósito de melhor atender à sua atividade-fim. 

Releva salientar, por oponuno. que a acolhida da proposta não acarretará aumento 
da despesa pública. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N" 1.91212001 

Altera a denominação e subordinação de unidades administrativas que menciona, da 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e dá 
outras Providências. 

Art. 1 o - A Superintendência de Assistência ao Preso, de que trata o artigo 35 da Lei 
n• 13.341, de 28 de outubro de 1999, passa a denominar-se Superintendência de 
Assistência ao Recuperando e tem por finalidade prestar assistência aos custodiados 

~-----------~------------~ 
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sob sua guarda, conforme a legislação em vigor. 

§ 1"- O inciso I! do artigo 5" da Lei n" 9.516, de 29 de dezembro de 1987, alterado 
pelo artigo 4" da Lei n" 12.986, de 30 de julho de 1998, fica acrescido da seguinte 
alínea 'T': 

"Art. 5°- ································································-·---·· 
I!- ················································································· 
j) Superintendência de Assistência ao Recuperando." 
§ zo- As Diretorias que compõem a estrutura da Superintendência de que trata este 

artigo, previstas nos incisos I, li e ill do artigo 36 da Lei no 13.341, de 28 de outubro 
de 1999, passam a ter a denominação de Diretoria de Assistência Jurídica, Diretoria 
de Assistência Educacional e Diretoria de Assistência à Saúde, respectivamente. 

Art. zo - A Diretoria de Produção, integrante da estrutura da Superintendência de 
Organização Penitenciária, fica transferida para a Superintendência de Assistência ao 
Recuperando, passando a denominar-se Diretoria de Assistência ao Trabalho, 
permanecendo inalteradas as denominações das Divisões que a compõem. 

Art. 3° - A finalidade e competência das unidades administrativas de que trata esta 
lei serão definidas em decreto. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 248/2001 * 
Belo Horizonte, 7 de dezembro 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 
li, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n" 14.950, que 
altera o art. 11 O da Lei n" 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. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n" 14.950, que altera o artigo 110 da Lei n" 9.444, 
de 25111/87, que dispõe sobre as licitações e contratos da administração centralizada e 
autárquica do Estado, vejo-me no dever de negar-lhe sanção pelos motivos adiante 
expostos. 

~-----------~------------~ 
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A alteração visa introduzir no artigo 110 da Lei n" 9.444, de 1987, disposições 

de controle sobre despesas decorrentes de contratos e instrumentos equivalentes, para 
verificação da ordem cronológica de vencimento para pagamento de obrigações 
contratuais, prevendo procedimentos pormenorizados que os órgãos e entidades 
estaduais devem adotar no sentido de encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado os 
documentos e comprovantes necessários para exame de sua regularidade. 

A esse respeito, cabe observar que a Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, em seu artigo 
5°, já dispõe sobre tal matéria, ao estabelecer que cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locação, rea1ização de 
obras e prestação de serviços, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. No caso de 
descumprimento, isto é, de pagamento de fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua apresentação, o servidor público responderá pela infração, ficando sujeito à 
condenação à pena de detenção de dois a quatro anos e multa, nos termos do artigo 92 
da mencionada Lei Federal n" 8.666, de 1993. 

Vê-se que a legislação federal dá tratamento amplo à matéria, por meio de normas 
gerais que visam assegurar a ordem cronológica das exigibilidades e a estipulação de 
pena para a hipótese de descumprimento de tal obrigação. 

Trata-se, com efeito, de regras instituídas pela União, que tem competência 
privativa para dispor sobre normas gerais de licitação e contratação, nos termos do 
artigo 22, XXVII, da Constituição Federal. 

A proposição em causa, dados os seus termos, inova matéria que é objeto de 
tratamento específico na Lei Federal n" 8.666, de 1993, o que limita o poder de 
legislar do Estado sobre a matéria, tendo em vista o disposto nos parágrafos do artigo 
24 da Constituição Federal. 

Nota-se, ademais, que a alteração que se pretende fazer na redação do artigo 11 O da 
Lei n" 9.444, de 25/11/97, visa instituir procedimentos de fiscalização e controle de 
atos e contratos, que constituem matéria da competência específica do Tribunal de 
Contas, nos 'termos do artigo 76 da Constituição do Estado. 

Alteração dessa natureza seria, em tese, cabível de ser considerada na Lei 
Complementar n" 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de 
Contas. 

A proposta, bem ao contrário, decorre de projeto de lei ordinário, para regular 
controle de contrato que exige tratamento por meio de lei complementar, da alçada do 
Tribunal de Contas. 

Além, portanto, de introduzir matéria que, como ficou assinalado, já é regulada em 
norma federal de caráter obrigatório, o que inibe a iniciativa concorrente do Estado, a 
proposta introduz, impropriamente, na legislação ordinária do Estado sobre licitação, 
disposições de competência do Tribunal de Contas, o que só seria admissível por 
meio de projeto de lei complementar. 

Essas são as razões de ordem constitucional que adoto para opor veto total à 

L.__------0-------



Proposição de Lei no 14.950, que devolvo à Assembléia Legislativa para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro de 2001. 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 
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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 
II, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n" 14.956, que 
altera a redação do "caput" dos artigos 28 e 30 da Lei n" 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. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n" 14.956, que altera a redação do "caput" dos 
artigos 28 c 30 da Lei n" 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, vejo-me no dever de negar sanção ao seu artigo 1°, por 
motivo de ordem constitucional. 

Cabe considerar, por outro lado, que a nova redação do dispositivo não teria o efeito 
de restaurar-lhe a vigência, pela aplicação do princípio de repristinação da lei, vez que 
a lei revogadora ainda se encontra em vigor, não havendo, outrossim, disposição 
expressa nesse sentido. 

A proposta legislativa, além do mais, contraria a lei complementar sobre a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, prevista no texto constitucional 
(CF, artigo 59, parágrafo único). É que o artigo 12, inciso III, alínea "c", da Lei 
Complementar Federal n" 95, de 26 de fevereiro de 1998, modificada pela Lei 
Complementar Federal n" 107, de 26 de abril de 2001, veda o aproveitamento do 
número de dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter essa indicação. 

O objetivo da iniciativa parlamentar, de qualquer forma, já foi atendido pelo § 2" do 
artigo 8" da Lei n" 12.727, de 1997, acrescentado pela Lei n" 13.438, de 1999, que 
obriga os nmários e registradores a afixar as tabelas de emolumentos em local visível, 
de fácil leitura e acesso ao público. 

Por esses motivos, excluo da sanção o artigo I" da Proposição de Lei n" 14.956, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro de 2001. 

L------------~------------~ 
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- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 
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Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao Ofício 
n• 1.573/2001/SGM, informando que o assunto foi encaminhado à Secretaria de 
Governo e Assuntos Municipais. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.635/2001.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, em atenção ao 
Requerimento n° 2.641/2001, da Comissão de Direitos Humanos, encaminhando 
relação de inquéritos policiais instaurados na Delegacia de Polícia do Município de 
Lagoa Santa para apurar infrações à Lei n• 6.368, de 1997. 

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe do Gabinete do Ministro dos 
Transportes, em atenção ao Requerimento n• 2.388/2001, da Deputada Elaine 
Matozinhos, encaminhando informações sobre as obras rea!izadas na Ponte 
Rodoviária do Município de Porto Alencastro. 

Do Sr. Vicente da Silva Medina, Presidente da ·câmara Municipal de Ubaporanga, 
comunicando a posse, em regime provisório, do Vereador Sebastião Manoel da Costa, 
em virtude de pedido de licença do Vereador Lair Francisco da Silva. 

Do Sr. Sebastião Xavier Soares, Presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, 
encaminhando cópia de moção de parabéns ao Sr. Marcelo Leonardo por ter sido 
indicado para receber o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. 

Do. Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Saúde, informando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.685/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que 
determinou à Diretoria Regional de V arginha que tomasse providências relativas à 
ocorrência de casos de hepatite no Município de Serranos. 

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 2.748/2001, da Comissão de Meio 
Ambiente, informações técnicas fornecidas pela FEAM sobre a BRUMAFER 
Mineração Ltda. 

Do Sr. Leonardo Távora Castelo Branco, Promotor de Justiça de Manhuaçu, 
informando, em atenção ao Requerimento no 2.643/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, que o Procedimento Administrativo Investigatório no 1/2001 está em sua 
fase final. 

Do Sr. José Roberto Gomes Romêro, Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Contagem, fazendo considerações a respeito do percurso do anel viário de 
contorno Norte da RMBH. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de Apoio 
Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (3), 
comunicando que esse Ministério liberou recursos dos convênios firmados com a 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro de Fortaleza, o Sindicato dos Produtores Rurais de 
Bonfinópolis e o Sindicato Rural de Pirapora. (- À Comissão de Fiscalização 

L--------0---------' 
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Financeira.) 

Da Sra. Carmem Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios do 
Ministério da Saúde, encaminhando cópia da documentação que menciona, referente 
ao Convênio no 2.278/2000. (- 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. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da 
Caixa Econômica Federal, informando que essa instituição financeira alterou o prazo 
de vigência dos contratos que relaciona, finnados entre a CEF e o Estado de Minas 
Gerais.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Eunice Medeiros, Secrelária Executiva do Colegiado de Gestores 
Municipais de Assistência Social - COGEMAS - MG, encaminhando um exemplar do 
jornal desse Colegiado.(- À Comissão do Trabalho.) 

CARTÃO 
Do Sr. Adylson Motta, Ministro do Tribunal de Contas da União, encaminhando 

exemplar de "Relatório e Pareceres Prévios sobre as Contas do Governo dct República 
-Exercício de 2000". 

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 1.913/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Gorduras, com 
sede no Município de Pará de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Gorduras, com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, li de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Gorduras se encontra em pleno e 

regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e 
sociais no que conceme a atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Por cumprir a entidade os requisitos legais para que seja declarada sua utilidade 
pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.914/2001 

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



Declara de utilidade pública a Associação Querubins, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. l" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Querubins, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação Querubins encontra-se em pleno e regular 

funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e 
sociais, no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Estando conforme os requisitos legais para que seja declarada sua utilidade pública 
estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.915/2001 
Declara de utilidade pública a Cáritas Brasileira- Regional Minas Gerais, com sede 

no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Brasileira - Regional Minas 

Gerais, 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, 4 de dezembro de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: São de inestimável valia as contribuições sociais que a Cáritas 

Brasileira tem prestado à sociedade mineira. Verificando a documentação e 
constatando que esta supre todos os requisitos para que seja declarada de utilidade 
pública, esperamos pela aprovação do projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.916/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Produtores 

Rurais de Santa Fé - ASANFE -, com sede no Município de Romaria. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos 

Produtores Rurais de Santa Fé- ASANFE -,com sede no Município de Romaria. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Justificação: A Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais de Santa 
Fé, foi fundada em 23/10/88. Trata-se de entidade dedicada ao atendimento dos 
agricultores e de suas famílias. A diretoria é composta por pessoas idôneas e não 
remunerado pelo exercício de seus cargos. 

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição ora apresentada. 
- 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 1.917/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Clotilde Framil, com sede no 

Município de Itamonte. 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Clotilde Framil, com 

sede no Município de Itamonte. 
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 dezembro de 2001. 
Maria O!ívia 
Justificação: O Centro Cultural Clotilde Framil é entidade sem fins lucrativos, 

criada em fevereiro de 1997. Presta relevantes serviços à comunidade de Itamonte, 
sendo seu objetivo principal a promoção humana, voltada para a educação, a melhoria 
da qualidade de vida c das condições sociais. Investe em educação infantil, ensino 
fundamental e superior, bem como em atividades correlatas, oferecendo 

·oportunidades às pessoas que o procurem para obter instrução, educação e cultura. 
Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade 

pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao 
projeto proposto. . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de 
Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.958/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo aos 

Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais com vistas a que se incluam, no 
orçamento de 2002, recursos para o término do asfaltamento da BR-135, no trecho 
que liga Itacarambi, Manga e Montalvãnia. 

N° 2.959/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja formulado 
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que determine o imediato 
cumprimento do mandado judicial que determina a desocupação da Fazenda São 
Vicente, no Município de Jequitinhonha. 
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No 2.960/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

encaminhada à Ouvidoria de Polícia denúncia apresentada a esta Casa por Marli 
Pereira Antunes. 

N" 2.961/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos denúncia apresentada a esta Casa pela 
Sra. Sebastiana Gomes de Oliveira Santana. 

No 2.962/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Ouvidoria de Polícia denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. Rogério Coelho dos 
Santos. 

N° 2.963/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que sejam apurados os fatos 
ocorridos no Clube Umuarama, em Umuarama, quando o Delegado de Polícia fez 
diversos disparos a esmo. 

No 2.964/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que sejam apuradas denúncias de 
espancamento de detentos na cadeia pública de São Lourenço. 

N" 2.965/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Justiça solicitação de transferência do detento Carlos Cândido Teles, da 
Penitenciária Francisco Floriano de Paula, no Município de Governador Valadares, 
para a Penitenciária José Maria Alkmin, no Município de Ribeirão das Neves. 

No 2.966/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia relativa à omissão do Delegado Regional 
de Polícia de Pedra Azul, que se negou a instaurar inquérito para apurar tentativa de 
estupro sofrida por Rita da Cruz Santos, residente em Curral de Dentro. 

N" 2.967/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a proteção de vida em favor de Rita da 
Cruz Santos, residente em Curral de Dentro, Município de Pedra Azul a qual alega 
estar sofrendo ameaças e teme por sua integridade. 

N• 2.968/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitado à 
Procuradora-Chefe da Defensoria Pública do Estado o acompanhamento do caso das 
famílias desalojadas pela Cerâmica Jacarandá, em Ribeirão das Neves. 

N° 2.969/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam solicitadas à 
Secretária da Justiça providências a fim de que se verifique a situação do Sr. Márcio 
Silveira Duarte, cujo contrato administrativo teria sido interrompido sem direito de 
defesa. 

N• 2.970/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam solicitadas ao 
Governador do Estado providências a fim de que seja enviado a esta Casa o projeto de 
lei orgânica e o plano de carreira da Polícia Civil. 

N° 2.971/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitado ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado que acompanhe a apuração da morte de um 
preso na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, ocorrida no penúltimo fim de semana 
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de novembro passado. 

No 2.972/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitada ao 
Governador do Estado, ao Promotor de Justiça de Uberaba e à Ouvidora da Polícia do 
Estado a apuração de abusos que teriam oconido na ação da Polícia Militar, nesse 
município, em novembro passado, contra os familiares do detento José Mauro da 
Silva. 

N° 2.973/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Juiz de Direito da Comarca de Grão-Mogol, pela criação do 
Centro de Recuperação de Adolescentes. 

No 2.974/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo-lhe uma vistoria nos 
prédios desta Casa. 

N° 2.975/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Justiça cópia da correspondência enviada pelo detento Luiz Cardoso de 
Souza. 

N° 2.976/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário de Justiça cópia da correspondência enviada pelo detendo João Lúcio 
Ferreira da Cruz. 

N° 2.977/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Governador do Estado à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria da Polícia Civil, às 
Curadorias do Ministério Público dos Direitos Humanos e da Criança e do 
Adolescente cópia da denúncia de tortura da criança Wellington Ferreira, em Araxá. 

N° 2.978/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos cópia da denúncia feita pelo Sr. Luiz 
Fernando Pacheco Tavares. 

No 2.979/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulada 
manifestação de apoio às equipes médicas do Hospital João XXIII e do Pronto 
Socorro de Venda Nova por sua atuação no atendimento às vítimas do acidente 
ocorrido na casa de "shows" Canecão Mineiro.(- À Comissão de Saúde.) 

W 2.980/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja solicitada 
ao Diretor-Geral do DER-MG a relação das obras realizadas ou subempreitadas pela 
empresa EGESA no Estado. 

No 2.981/200 I, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pleiteando seja solicitada ao 
Procurador-Geral do Estado cópia da análise de constitucionalidade da Proposição de 
Lei n°14.967. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

W 2.982/2001, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada por sua eleição como 
Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

W 2.983/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de lndaiabira por seus seis anos de 
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emancipação político-administrativa. 

N° 2.984/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Miravânia pelos 6 anos de sua emancipação. 

N" 2.985/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Olhos d'Água pelos 6 anos de sua emancipação. 

N" 2.986/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Várzea da Palma, pelos 48 anos de sua 
emancipação. 

No 2.987/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Nova Porteirinha, pelos 6 anos de sua 
emancipação. 

N" 2.988/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Catuti pelos 6 anos de sua emancipação. 

N" 2.989/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Bonito de Minas, pelos 16 anos de sua 
emancipação. 

N" 2.990/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Josenópolis pelos 16 anos de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.991/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente do IPSEMG, visando à implantação do Programa IPSEMG-Famflia no 
Município de Leopoldina. (-À Comissão de Saúde.) 

No 2.992/2001, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Eng. Tárcio Primo Belém Barbosa por ter sido agraciado com a 
medalha Láurea ao Mérito.(- À Comissão de Transporte.) 

Do Deputado Mauro Lobo. solicitando seja realizado um seminário para discutir 
programas de pavimentação asfáltica. 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja realizado um seminário para 
analisar os mecanismos de fiscalização e controle dos órgãos públicos. (- Distribuídos 
à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Antônio 
Andrade e Ivair Nogueira e da Comissão de Meio Ambiente. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos 

Humanos, de Fiscalização Financeira, de Administração Pública, de Política 
Agropecuária e da Comissão Especial do Programa de Concessão de Rodovias e dos 
Deputados Marcelo Gonçalves (2) e Dimas Rodrigues. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - A Presidência regitra a presença 

nesta Casa do Sr. Ronaldo Mota Dias, Presidente da AMAMS. 
Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados colegas, senhores 

presentes nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, dois assuntos me trazem a 
esta tribuna. O primeiro refere-se à questão dos Juízes de Paz. 

Em 25 de outubro passado, protocolamos requerimento junto à Presidência para que 
fosse constituída comissão especial com a finalidade de analisar e fonnular 
conclusões para o equacionamento da situação dos Juízes de Paz em nosso Estado. A 
proposição foi por nós encabeçada, com o apoio de outros parlamentares, em número 
regimental, e se originou da constatação de que o Tribunal de Justiça não 
demonstrava interesse em efetivar para aqueles servidores os direitos e benefícios que 
lhes assegurava a Constituição. 

Decorridos quase dois meses da apresentação do requerimento, causa-nos espécie 
verificar que a Presidência - ao arrepio da tramitação regular e do notório interesse 
público da matéria em pauta - não se manifestou, sequer para alegar razões contrárias 
ao recebimento da proposição. 

Ora, tal silêncio - que preferimos não caracterizar como omissão - em nada 
contribui para consolidar a imagem deste Legislativo como defensor da causa maior 
do povo mineiro. Porque a questão em pauta, como se verá, insere-se nessa causa e 
demanda reparação, antes de tudo, pelo desrespeito à norma constitucional. 

Com efeito, ao não regularizar a situação dos Juízes de Paz, o poder público vai de 
encontro ao disposto na Carta Magna, à Constituição do Estado e, por extensão, na 
Lei no 13.454, de 2000, e na Lei Complementar no 59, de 2001. Sobre isso, fizemos 
histórico detalhado em nosso requerimento em questão, mas não custa reiterar alguns 
de seus pontos, nesta oportunidade: Nos termos da legislação referida, ficou 
assegurado aos Juízes de Paz o direito à remuneração e à aposentadoria, 
disciplinando-se também questões como competência material e territorial, eleição, 
investidura e extinção do mandato. 

Em que pese ao respaldo legal, no entanto, até o momento o Tribunal de Justiça não 
se movimentou para efetuar o pagamento dos subsídios a que têm direito os Juízes de 
Paz; nem mesmo um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos 
Juízes de Paz do Estado de Minas Gerais, em agosto do ano passado, logrou 
sensibilizar aquela egrégia Corte. O Tribunal de Justiça, aliás, não chegou a alocar 
recursos nos orçamentos de 2001 e 2002 para pagamento da remuneração aos Juízes 
de Paz nem para instalação da justiça de paz distrital. 

Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a omissão de um Poder constituído 
pode e deve ser destacada por outro Poder, não se configurando intromissão na esfera 
de competência do Poder omisso. Ao Legislativo, no âmbito de sua função 
fiscalizadora, cumpre detectar e procurar a reparação para o esbulho, sem que se 
ponha em risco o equilíbrio entre os três. 

Portanto, formulamos apelo à Presidência para que dê encaminhamento à nossa 
proposta em favor dos Juízes de Paz mineiros. Uma comissão especial desta Casa, 
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Sr. Presidente, essas seriam as nossas considerações iniciais com relação ao 
primeiro assunto que tínhamos a tratar. 

Uma outra matéria que reputamos importante diz respeito à assistência domiciliar, e 
gostariamos de trazer algumas considerações sobre esse feito: Rejeitar determinados e 
tradicionais sistemas exclusivamente em nome da modernidade não é atitude 
defensável. Na área da saúde, por exemplo, no tempo de nossos avós, a assistência 
médica domiciliar era o método que vigorava com eficiência. A rede hospitalar era 
limitada, c grande número de pacientes recebia assistência em suas próprias casas. 
Existia a figura simpática e sempre bem-vinda do médico de família, habitualmente 
um clínico-geral dotado de experiência e bom-senso para, inclusive, enfrentar 
situações emergenciais. 

Hoje em dia, a assistência domiciliar praticamente inexiste nos grandes centros 
urbanos, embora os profissionais da área tenham chegado à conclusão de que o 
sistema antigo era válido, pois, em muitos casos, a recuperação do paciente em casa é 
mais rápida e satisfatória que no ambiente do hospital. 

Ocorrem-nos essas considerações, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a propósito do 
projeto de lei ora em final de tramitação no Congresso Nacional que estabelece a 
assistência domiciliar no âmbito do SUS. Trata-se da Proposição de Lei n" 25/2001, 
da Câmara dos Deputados, que está tramitando em turno único no Senado. 

Com essa iniciativa, o SUS passará a realizar o atendimento e a internação 
domiciliar, incluindo procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos, de assistência social c outros que se façam necessários. A inwmação 
domiciliar ocorrerá por indicação médica e com a concordância do pacic.,· .· e da 
familia. 

O relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Senador Geraldo 
Althoff, considera que as vantagens dele decorrentes vão do paciente ao próprio SUS, 
sobretudo nos casos de enfermidades crônico-degenerativas. 

Concordamos com o Senador, levando em conta que, no recesso do lar, o paciente 
recebe os cuidados da familia, enquanto são reduzidos os custos do tratamento e se 
ameniza o problema da superlotação hospitalar. Cumpre observar, além disso, que a 
moda1idade já foi testada em municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, com bons 
resultados. 

É para saudar a iniciativa como um enorme avanço no campo da saúde, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, que ocupamos hoje esta tribuna. Solicitamos, Sr. 
Presidente, que, nos termos do requerimento ora apresentado, seja registrada moção 
de apoio do Legislativo mineiro à iniciativa, e que dela se dê conhecimento ao 
Congresso Nacional. Trata-se, repetimos, de medida de extraordinário alcance, e 
sobre esse mérito a Casa do povo mineiro não pode se omitir.". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores presentes nas galerias, de maneira especial, quero saudar os Prefeitos norte-
mineiros presentes, na pessoa do Prefeito Ronaldo Mata Dias, Presidente da 
Associação de Municípios da Área Mineira da ADENE, o qual, com muita liderança, 
tem procurado fazer a diferença juntamente com a bancada de Deputados da região. 

Antes de iniciar meu pronunciamento, Ronaldo, de público, quero dizer que seu 
trabalho nos envaidece e engrandece, pois você tem conseguido algo muito 
importante e forte na região: criar e aprofundar o sentimento de responsabilidade e 
compromissos com o Norte de Minas Gerais. Se não estamos tendo as vitórias de que 
precisamos e a que almejamos, certamente não é por falta de luta. Esse movimento 
tem que permanecer, com o apoio incondicional c irrestrito de todos os seus colegas 
Prefeitos. 

Hoje, vim de Montes Claros e pude sentir, ao conversar com alguns Prefeitos da 
região, as grandes dificuldades que enfrentam para exercer com dignidade e 
responsabilidade seu cargo, dando retorno aos anseios do povo. Ainda agora, estava 
lendo uma reportagem no jornal "Estado de Minas", através da qual V. Exa. pôde 
expressar perfeitamente o que está acontecendo. O Prefeito tem, como um fator 
impositivo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, para os que exercem com eficiência 
seu cargo, essa lei é fácil de ser cumprida. Entretanto, muitas vezes, ela pode tratar o 
Prefeito como um bandido, e não podemos concordar com essa situação. Algumas 
vezes, o veredicto é dado, sem que o Prefeito tenha possibilidade de defesa. E 
sabemos o quanto é difícil exercer esse cargo. 

Portanto, gostaria de ingressar espontaneamente nesse movimento legítimo e 
importante que se inicia no Norte de Minas. 

Além disso, farei um alerta. No ano que vem haverá eleições gerais em nosso País. 
Escolheremos o novo Presidente da República, os Senadores, os Deputados Federais e 
Estaduais. É importante que todos os candidatos a Governador em Minas Gerais 
possam se assentar diante dos Prefeitos norte-mineiros, para discutir e debater os 
problemas. saindo efetivamente da retórica e firmando compromissos. Estamos 
observando que há falta de estrutura e de investimentos na região. O Governo Federal, 
muitas vezes, como "cala-boca", cria diversas bolsas, como a bolsa-alimentação e a 
bolsa-escola, mas não cria um programa específico para o Norte de Minas. Sentimos a 
angústia dos Prefeitos, que promoveram uma caminhada a Belo Horizonte e a Brasflia 
à procura de um convênio, de um programa, de uma porta aberta e de uma mão 
amiga. Caso não haja um projeto voltado para a nossa região que venha recuperar o 
tempo perdido, certamente ouviremos, dos próximos Governos, os seus discursos e 
promessas, sem que possamos influenciar a posição política desses Governadores, 
para fazermos a diferença nas eleições. 

O Norte de Minas sempre foi o fiel da balança das eleições estaduais, mas os pratos 
têm pendido, sistematicamente, para o mesmo lado. É necessário que haja 
compreensão, união e tomada de posição, para que possamos nos assentar diante dos 
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candidatos ao Governo do Estado e mostrar o Norte, que não é de miséria e de 
tanta irresponsabilidade, mas de oportunidades e de força. Se tivéssemos pelo menos 
10% dos projetos de outras regiões, certamente, o Norte de Minas teria condições de 
mostrar a sua força, a sua capacidade e o seu potencial. 

Ainda nesta semana, estivemos na Jruôa, onde pudemos assistir a uma 
transformação ocorrida em tão pouco tempo. Esta Casa, por meio da nossa iniciativa, 
pois temos, desde 1995, criado Comissões Especiais, ano após ano, procurou seguir o 
desenrolar do progresso e do desenvolvimento. De um ano para cá, vimos essa região 
fazer a diferença. Como foi dito várias vezes, trata-se do eldorado e da califórnia 
brasileira. Concordamos com isso, mas, no entanto, é necessário que se faça a 
distinção entre a Jaíba social e a empresarial. A social foi um dos programas pioneiros 
de assentamento dos colonos. Infelizmente, essa Jruôa social traz vergonha para todos, 
com resultados que nos entristecem. Observamos que cerca de 60% dos colonos que 
receberam as suas terras estão inadimplentes. As águas correm pelos canais, mas não 
chegam aos seus lotes, por falta de recursos para o pagamento da energia elétrica e da 
direção do projeto da utilização da água. Refiro-me a, mais ou menos, 900 pequenos 
produtores rurais que foram assentados na Jruôa social e que estão paralisados, 
vendendo os seus lotes, para se tornarem empregados de quem éstá comprando a sua 
terra. Em uma reunião com os colonos, solicitaram-nos, nessa semana, que 
intercedêssemos junto ao Governo, para que leve cestas básicas para os colonos da 
Jaíba. Ficamos tristes, porque o projeto foi concebido para que a região Se 
·tranformasse no celeiro de Minas Gerais e do País. Dali, deveriam sair as inúmeras 
cestas básicas para as outras regiões. Essas pessoas que deram a vida pelo Projeto 
Jruôa estão inadimplentes e com as suas atividades paralisadas, sem poder pagar a 
energia da água. 

Na outra face da moeda existe a Jaíba empresarial, uma Jaíba de oponunidades, 
uma Jaíba que tem buscado empresários do Sul do País, como no Rio Grande do Sul, 
em Santa Catarina e no Paraná. Só para se tef uma idéia do que isso representa, na 
licitação de 96 lotes de 50ha nessa Jaíba empresarial apareceram nada mais nada 
menos do que 300 empresários do Sul do País,' disputando a dólar, a peso de ouro, os 
SOha. É essa Jaíba que vai dar certo. É essa Jaíba que queremos mostrar para o resto 
do País. É essa Ja.Iôa que será, sem dúvida alguma, o celeiro do nosso Estado e do 
nosso País. 

Estivemos com o Secretário do Planejamento, Frederico Penido, e com o Secretário 
de Recursos Humanos, Mauro Santos. Foi autorizada, então, a licitação para o 
asfaltamento de Jaíba a Marias Cardoso, dentro da pane empresarial do Projeto Jruba. 
É isso que queremos. Não queremos ser melhores nem piores que ninguém. 
Queremos que a nossa bancada tenha cara, não que tenha bandeiras partidárias de 
diversas cores, mas que tenha a bandeira do Norte de Minas. Queremos que os nossos 
projetos sejam todos analisados pelo critério da nossa potencialidade. Queremos, 
simplesmente, nosso lugar ao sol. Queremos a nossa oportunidade. 
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Vejo ali o Prefeito de Campo Azul, pequena cidade recém-emancipada, o qua1 

me falava do seu desespero para administrá-la. E quer ter a oportunidade de ser um 
grande Prefeito. Vejo também os Prefeitos de Japonvar, de Francisco Dumont e vários 
outros, todos do Norte de Minas. É motivo de muito orgulho tê-los aqui, mas 
queremos que sejam companheiros de ação, companheiros na mesma luta, no mesmo 
empreendimento. É para isso que sou Deputado Estadual. Não tenho nenhuma 
vaidade em ostentar esse título apenas por ostentar. Sou Deputado para ser útil à 
minha região, ao Norte de Minas, para poder falar sem medo, em alta voz, com os 
nossos governantes e mostrar que queremos, efetivamente, fazer diferença em nossa 
região. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, 
cumprimento-o pelo pronunciamento e, em nome do Prefeito Ronaldo Mata Dias, 
cumprimento os demais Prefeitos do Norte de Minas aqui presentes. Sabemos que 
falta para o Jaiba apoio dos nossos governantes. Sabemos que pequenos produtores 
receberam as suas áreas, mas não têm condições de mantê-las. Precisamos conseguir, 
junto à CODEV ASF, que diminua o custo daquela água. Já reivindicamos à CEMIG, 
por diversas vezes, que baixe o custo da energia. Precisamos equiparar a taxa noturna 
com a diurna, porque só assim aqueles pequenos produtores irrigantes terão condições 
de exportar alimentos, frutas de primeira qualidade. para o Brasil e para o mundo. 

A rodovia que liga o trevo de Jru.ôa a Manga já é realidade e será um grande avanço 
para aquela região. Estamos juntos, lutando por um Norte de Minas melhor. Digo aos 
nossos Prefeitos que vamos defender o Norte de Minas e o Jequitinhonha, que é a 
casa, também, do Deputado Dimas Rodrigues. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Dimas Rodrigues. Agradeço o 
seu aparte, que vem apenas confirmar toda uma história de luta desta Casa, deste 
Deputado e dos nossos Prefeitos. Queremos, efetivamente, fazer a grande diferença 
nesta Assembléia, representando a nossa região. 

Gostaria, ainda, de cumprimentar funcionários do IPSEMG do interior de Minas 
Gerais. 

Entendemos que só há vitória quando existe luta. Só existe perspectiva de sairmos 
vitoriosos se existir luta. E essa luta do IPSEMG, um dos órgãos de maior 
respeitabilidade deste Estado, é a luta de todos nós, dos mais de 500 mil funcionários 
públicos na ativa e dos aposentados. Gostaríamos que essa luta tivesse um final feliz. 
O Projeto de Lei n° 1. 760 está em tramitação nesta Casa e merece o apoio dos 
Deputados. Em meu nome, em nome do meu partido, o PDT, queremos dizer que 
podem contar com a nossa bancada e com nosso trabalho, pois gostaríamos de fazer 
justiça em Minas Gerais. A maior justiça que pode ser feita é premiar e reconhecer o 
valor, a luta e a importância dos funcionários do IPSEMG para Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores do 
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IPSEMG, Prefeitos Municipais, hoje, na pág. 2 do "Estado de Minas", vi uma 
matéria cujo tema já deveria ter anteriormente comentado nesta tribuna. Aproveito, 
em vista da matéria, para fazer esses comentários: "'AMAMS divulga nota de repúdio, 
por considerar que Chefes dos Executivos Municipais não têm chance de defesa". 
Três semanas atrás, a crítica foi feita em relação à Procuradoria de Justiça, 
especializada em crimes praticados por Prefeitos de Minas Gerais. Saiu matéria 
semelhante no jornal "Hoje em Dia". O jornal trazia afirmações atribuídas ao 
Presidente Antônio Júlio, que também repudiava essa Procuradoria. A matéria teve 
um grande destaque na coluna do nosso amigo Márcio. Quero deixar minha posição a 
respeito desse assunto. Acho que um dos grandes avanços da atual Procuradoria-Geral 
foi retomar as procuradorias especializadas, que tiveram, no início da década de 90, 
um enonne trabalho em Minas Gerais. Mas, misteriosamente, foram extintas pelo ex-
Procurador-Geral. O interessante é que, naquela época, corriam denúncias aqui nesta 
Assembléia de que crimes, ou prováveis crimes, irregularidades ou indícios de 
irregularidades, cometidas por Prefeitos Municipais, eram negociados para apoio 
político. Acho que isso era algo vergonhoso, que deixava uma nódoa no Ministério 
Público Estadual como órgão fiscalizador, como órgão que tem o papel de fazer a 
defesa da sociedade. Acho que a v oi ta das procuradorias especializadas, 
especialmente a criação dessa procuradoria, tem de ser saudada por todos que querem 
transparência, por todos que querem realmente que seja feita justiça, que não haja 
protelações. Isso tem de ser saudado como algo positivo, como um avanço na 
consolidação da democracia, não como uma ameaça ao processo democrático. Há 
uma critica feita pelo Deputado Antônio Júlio, em frase que lhe foi atribuída, porque 
há uma procuradoria especializada em crimes praticados por Prefeitos e o Decreto-Lei 
·n· 201, de 2011211967, que trata de crimes praticados por Prefeitos e Vereadores, de 
forma detalhada e clara. Mas os Vereador:es são julgados na comarca de origem e os 
Prefeitos têm direito a foro privilegiado. Assim, nada mais justo que termos uma 
Promotoria Especializada de Crimes Cometidos por Prefeitos, a exemplo das 
Promotorias da Área Ambiental, da Defesa do Consumidor, da Proteção à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso, do Portador de Deficiência Física. Esse, portanto, é o nome 
correto para essa Promotoria, cujo trabalho positivo quero destacar. Estão em curso 
700 investigações. É um trabalho árduo, sério e difícil. Sabemos que as raízes da 
impunidade e da corrupção estão na protelação, em todos os atalhos jurídicos feitos 
para que esses processos não sejam julgados quando os Prefeitos estiverem exercendo 
o seu cargo. 

Registro um elogio ao coordenador dessa Promotoria, o Dr. Gilvan Alves Frarico, 
que conhecemos muito de perto há quase uma década, em Belo Horizonte, na Vara de 
Execuções Criminais. Teve um papel fundamental nos trabalhos da CP! do Sistema 
Carcerário. É uma pessoa corajosa, destemida, um amante da verdade e da justiça, que 
nunca se intimidou diante dos poderosos: ocupantes de cargos na Secretaria da 
Segurança Pública, chefes do tráfico - que enfrentava na VEC - ou Prefeitos que 
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Ao ser divulgada pelos jornais, muitas vezes, a matena é tratada de forma 
sensacionalista, como se os Prefeitos tivessem sido condenados. Mas essa discussão 
não compete ao Procurador da Promotoria Especializada de Crimes Cometidos por 
Prefeitos, mas somente aos jornais. Como quatro Prefeituras do PT foram envolvidas 
nessas 700 investigações, em nome do Diretório Estadual e da Secretaria de Assuntos 
Institucionais do PT, farei os esclarecimentos necessários. Aliás, todos os Prefeitos 
que se sentirem lesados podem ser defendidos pelos Deputados de suas cidades. Não 
sou votado em nenhuma dessas quatro cidades, mas cumpro uma função institucional. 

Existe um processo contra o Prefeito de Ibiraci, Antônio Lindenberg Garcia. Por 
meio de uma declaração de seu próprio punho, esclareceu que se trata de uma 
representação do Ministério Público, que entendeu ter ocorrido desobediência no 
cumprimento de decisão em mandado de segurança, que se refere a pagamento de 
salário de funcionário requisitado para prestar serviços na Justiça Eleitoral. O Prefeito 
determinou que esse funcionário municipal voltasse ao seu cargo, o que não 
aconteceu. O Juiz eleitoral daquela cidade entendeu que tinha mais poder que o 
Prefeito e quis determinar onde o funcionário da Prefeitura deveria ser lotado. Então, 
não se trata de crime de improbidade administrativa, de mau uso do dinheiro público, 
nem de desvios ou corrupção. 

O Prefeito de Prudente de Morais, o companheiro Pãozinho, disse que foi 
denunciado por ter retardado um repasse para a Câmara Municipal, porque ela queria 
receber, a mais, R$10.000,00. O Prefeito está recorrendo aos tribunais superiores, 
porque não acha correto esse repasse a mais para a Câmara Municipal. Portanto, não é 
por improbidade administrativa nem por desvio de recursos públicos que foi citado. 
Companheiro Pãozinho, de Prudente de Morais, esse é o motivo pelo qual seu nome 
apareceu na lista. 

A denúncia feita contra o companheiro Chico Ferramenta não foi aceita pelo 
Tribunal de Justiça. Quando Prefeito pela primeira vez, reenquadrou 700 servidores 
muriicipais prejudicados em sua carreira, e três Vereadores da cidade - Eli Rodrigues, 
que ainda exerce mandato, Samuel Gomes Lopes e Carlos Albeno, que não 
conseguiram se reeleger - entraram com ações. O Prefeito Chico Ferramenta, em um 
fax que nos enviou, disse o seguinte: "São ações de cunho meramente político. Em 
momento algum esses Vereadores demonstraram preocupação com os servidores e 
suas famílias. Por interesses menores tentam impedir que façamos justiça, 
reconhecendo o direito desses trabalhadores". 

Então, Chico Ferramenta foi denunciado - mas a denúncia não foi aceita pelo 
Tribunal de Justiça - por ter assumido a causa e a defesa de 700 servidores 
municipais. Nada mais louvável: -não está sendo acusado por improbidade nem por 
desvio de recursos públicos. 

A Promotoria Especializada por Crimes Praticados por Prefeitos não poderia agir 
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Quanto a Andradas, já denunciamos o Promotor, Sr. Níveo Priveato, cujo pai já foi 
Prefeito no município, quando ele, aliás, era Secretário Municipal. Ele vem 
sistematicamente perseguindo o Prefeito daquele município. Aliás, Deputado 
Wanderley Ávila, temos uma fita gravada do Sr. Níveo Priveato dizendo que o 
Prefeito de Andradas não poderia ser bom porque é maçom, que maçom não sabe 
governar, apenas dirigir para a sua panelinha. Vejam como ele é parcial. Mesmo 
assim está fazendo essas denúncias por perseguição. Pasmem os senhores: uma das 
denúncias é a de que o Prefeito de Andradas está transportando alunos da rede 
estadual, e ele entende que isso não é de sua competência. 

Então, temos certeza de que em Andradas há uma perseguição e que tudo vai ser 
esclarecido, porque é um absurdo a postura do Promotor. Já o denunciamos à 
Corregedoria, que não agiu como deveria. Por isso quero fazer este esclarecimento. 

E já que o Deputado Carlos Pimenta falou de V arzelãndia, gostaria de fazer um 
registro. É correta a apuração feita lá, pois o seu Prefeito é corrupto até os fios do 
cabelo. Com todas essas denúncias, não podemos lhe dar proteção. O Deputado 
Carlos Pimenta é de outro partido, o PDT, e sou do PT, mas temos a mesma 
compreensão. 

Outro caso: o Prefeito de Tarumirim, João Caboclo, do PMDB, também está sendo 
processado por denúncias nessa Promotoria. Nada mais correto. Sei de uma pérola 
desse Prefeito. No dia 8 de dezembro próximo passado, o Secretário Mun1io Hingel 
esteve na cidade para inaugurar a Escola Estadual Sinfrônio Bonfim, juntamente com 
as autoridades locais e a Superintendente Regional de Ensino. O Prefeito, ao tomar a 
palavra, criticou o Governador, disse que os Prefeitos do interior do PMDB não estão 
com o Governo dele e, de forma desrespeitosa, agressiva, dirigiu-se ao Secretário da 
Educação, mandando que desse o recado ao Governador. Numa atitude digna, numa 
atitude séria, o Secretário da Educação se levantou no momento eiT! que ia falar e 
disse que, na condição de Secretário de Estado, pelo que foi dito, em sinal de protesto, 
iria retirar-se, deixando todos os convidados e o coquetel que iria se realizar depois 
com um gosto amargo, porque não fez a inauguração nem o seu discurso. 

Então, quero deixar claro que a Promotoria Especializada cumpre papel importante 
e louvável. Se a forma de divulgação não é a mais correta, compete à AMAMS, aos 
Prefeitos- como no caso dos Prefeitos do PT, a quem solicitamos que encaminhassem 
nota de esclarecimento ao jornal "Estado de Minas", porque achamos que é a postura 
correta-, mas nunca à Procuradoria-Geral, aos Promotores e Procuradores, que fazem 
parte dessa Promotoria. Existe uma falha nisso tudo: o Tribunal de Justiça não cria a 
câmara criminal especializada para julgar agentes públicos. Isso, sim, é questionável, 
porque hoje esses processos se amontoam no Tribunal e o Prefeito pode reclamar, 
porque, se o rito fosse mais rápido, teria melhores condições de se defender e, se for o 
caso, de ser absolvido. Então, o problema não está na Promotoria nem na 
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Procuradoria Especializada, e sim no Tribunal de Justiça, que teima em não agir 
como em outros Estados, como o Rio Grande do Sul, transformando uma câmara 
criminal para, prioritariamente, julgar as questões de crimes contra Prefeitos. 

Para terminar, Sr. Presidente, além desse elogio ao Ministério Público, quero deixar 
bem claro nosso apoio às reivindicações da saúde. Hoje estive com a Presidente do 
Sindicato e com o Renato Barros, juntamente com o Presidente, que, durante a 
conversa, assumiu o compromisso de que o Projeto de Lei TI 0 1. 760 estará na pauta da 
reunião de amanhã. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, já disse, hoje pela manhã, e é com 

muito prazer que repito, no início desta tarde: "No seu tempo e na sua hora esta 
Assembléia, pela maioria de seus membros, vai saber fazer justiça aos servidores do 
IPSEMG". (-Palmas.) Não cabe a esse Deputado fazer a pauta da Assembléia, este é 
o momento do Grande Expediente, em que são feitos os pronunciamentos, mas tenho 
a certeza não apenas de que o veto será votado - e, depois, o projeto também o será-, 
mas também de que nós, do PSDB, e também este Deputado, estaremos aqui 
vigilantes, para que também contribuamos com nosso voto. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna, mais uma vez, para cobrar o 
mínimo de coerência, de compromisso, de seriedade desse homem que, para 
infelicidade nossa, foi eleito Governador de Minas. O Governador Itamar Franco, em 
sua longa trajetória política, independentemente de seus posicionamentos e da sua 
postura, defende, com intransigência, uma qualidade de que não abre mão: a de 
absoluta correção, de inatingível, inatacável como administrador público, pessoa que 
construiu sua imagem de homem público que não compactua com gestos de 
corrupção. 

E a corrupção, Srs. Deputados e Sr. Presidente, não pode ser medida pelo valor, 
pela importância. Quem assalta um Banco é corrupto. Da mesma forma, um 
administrador público que rouba uma galinha é igualmente corrupto. Não se mede a 
corrupção pelos valores envolvidos. 

O Governador Itamar Franco, ao longo de seu mandato como Governador de 
Minas, se outra coisa não fez- realmente não fez e não tem feito nada para o Estado-, 
tem procurado preservar a sua imagem de defesa intransigente da transparência na 
administração pública. Se há denúncia de corrupção em determinado órgão, S. Exa. 
exonera seu dirigente. Fez assim com um aliado da primeira hora, o Deputado 
Armando Costa, então Secretário da Saúde; fez assim com a direção da ADEMG; fez 
assim com a direção da PRODEMGE; fez assim com a Loteria do Estado; e tantas 
outras vezes, sempre, no mínimo, lavando as mãos dizendo: .. Eu não compactuo com 
isso". 

Se outras providências não tomou e se não foi capaz de levar adiante a apuração de 
denúncias de corrupção, que são tantas que assolam essa administração, pelo menos, 
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ao longo deste tempo essa coerência lhe poderia ser atribuída. Quando havia uma 
denúncia ou até mesmo a suspeita de corrupção, o Governador tomava providências. 
Lembro-me do caso da Procuradora-Geral do Estado, Dra. Misabel Derzi, em que não 
havia uma denúncia de conupção, apenas a suspeita de um ato indevido, mas o 
Governador prontamente lhe retirou apoio, e ela deixou de ser Procuradora-Geral do 
Estado. 

E agora, Governador Itamar Franco? A imprensa publica e a Globo coloca no ar 
denúncia de malversação do dinheiro do SERVAS. As denúncias estão aí 
comprovadas - e confessadas. Os autores do mau uso do dinheiro do SERVAS 
assumiram a sua culpa. E o que tem o Governador a dizer sobre isso? Como se 
posiciona? O que vimos ontem na televisão e hoje nos jornais não pode satisfazer o 
povo de Minas Gerais: dizer que o SERVAS não é um órgão da administração 
pública. 

Todos que estão nesta sala neste momento sabem que o principal provedor do 
SERVAS é o Governo do Estado. O SERVAS usa, sim, dinheiro público, do Tesouro, 
de todos nós, contribuintes. O SERVAS é uma instituição que usa recursos públicos. 
Qual a atitude e o comportamento do Governador? Disse que o SERVAS não era um 
órgão público. Foi contestado: o SERVAS usa o dinheiro público. 

Qual a relação do Governador com o Vice-Governador? O que faz com que dê um 
tratamento diferenciado. Por que, até agora- lá se vai uma semana dessas denúncias-, 
o Governador Itamar Franco não foi capaz, nem teve a coragem, repito, não teve a 
coragem nem a hombridade de dizer aos mineiros como se posiciona em relação à 
malversação de dinheiro do SERVAS. Foram beneficiados parentes da Deputada 
Maria Lúcia Cardoso. 

Ela foi a público reconhecer que isso ocorreu. Não interessa o grau de parentesco. 
Não se mede se é primo do primeiro ou do segundo grau. No caso era primo do 
primeiro grau, mas esse não é o critério. Todos vimos imagens da casa de alguns 
desses favorecidos. O pagamento de universidade particular no Brasil virou um 
gravíssimo problema social. As pessoas fazem vestibular iludidas e depois têm 
enorme dificuldade para pagar as mensalidades. Quantas vezes cada um de nós, 
Deputados, recebemos em nossos gabinetes solicitações para obtenção de crédito 
educativo, solicitações de desconto a esta ou aquela universidade particular. Quantos 
de V. Exas. que estão aqui são vítimas diretamente disso ou conhecem pessoas nessa 
situação? Hoje o valor mínimo de uma mensalidade na universidade privada é de 
R$600,00, R$800,00, chegando alguns cursos, Medicina por exemplo, a R$2.000,00. 
Quantas pessoas não precisam dessa ajuda? Será que só os sobrinhos da esposa do 
Vice-Governador Newton Cardoso? É justo adotar esse critério? Quantas pessoas não 
precisam de ajuda no atendimento médico? 

Não quero aqui discutir nem desrespeitar o sofrimento de pessoas que efetivamente 
precisam de ajuda. Discuto aqui o critério. Por que só os parentes da Deputada Maria 
Lúcia Cardoso merecem esse atendimento? Por que o Governador Itamar Franco não 
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tem nada que dizer ao povo sobre isso? Por que se acovardou de maneira 
vergonhosa perante todos nós e prefere agredir os jornalistas, o que já virou prática 
rotineira, muitas vezes partindo até mesmo para a agressão física? Já quebrou câmeras 
de fotógrafos e cinegrafistas. Por que, Governador? Qual, afinal, é sua posição em 
relação a essas questões? O que V. Exa. tem a dizer sobre o episódio do SERVAS? 
Governador Itamar Franco, o silêncio é a resposta dos covardes. A omissão é 
demonstração de que V. Exa. deve alguma coisa a Newton Cardoso. Que coisa é essa 
que se esconde do povo? Por que o Governador Itamar Franco não pode enfrentar o 
Vice-Governador Newton Cardoso? Essa é a pergunta que fica e o motivo da nossa 
indignação. Esta Casa, como representante do povo de Minas Gerais, tem que exigir 
que o Governador se pronuncie sobre isso. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Amilcar 
Martins. Com certeza, é merecedor dessa manifestação de apoio às suas palavras. Falo 
como Deputado de Minas Gerais, e não como Deputado de Juiz de Fora. A cidade 
natal é Juiz de Fora, mas fui eleito Deputado pelo Estado, por isso tenho o direito de 
cobrar. Quando fui Prefeito, valorizei o funcionário público municipal e posso exigir 
do Governador Itamar Franco. Está gastando milhões de reais, com enorme perda de 
tempo, para construir um aeroporto perto de Píau, preocupando-se somente em fazer 
campanha, enquanto os funcionários estão há sete anos sem receber o aumento que 
merecem, sem ter as condições mínimas necessárias para sobreviverem. É muito fácil 
para quem tem dois palácios - um para morar e outro para despachar -, seis aviões à 
disposição, 3 mil cargos de confiança com remunerações entre R$4.000,00 e 
R$8.000,00 deixar de lado pessoas que trabalham há uma vida e que sabem muito 
bem o que estão passando. 

Como Deputado de Minas Gerais, digo: Dr. Itamar Franco, Governador de Minas, 
comece a governar com o coração, pois ele fala mais alto. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Meu caro Deputado Alberto Bejani, agradecendo 
seu aparte, gostaria de dizer ao Governador que, se não for com o coração, comece a 
governar de qualquer forma, do jeito que for possível, com ou sem coração. O Estado 
está abandonado e pagando caro por isso. Também o funcionalismo paga um alto 
preço. Não há atração de investimentos para o Estado. A Assembléia está assumindo a 
responsabilidade de gerar recursos para o caixa do Tesouro. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Concordo com o pronunciamento de V. 
Exa., achando também uma vergonha as denúncias contra o SERVAS e ainda mais 
vergonhoso o silêncio e a omissão do Governador. 

Recebi um telefonema, quando desci da tribuna, do Presidente da Associação dos 
Municípios da Área Mineira da ADENE - AMAMS -, o Prefeito Ronaldo Mata, que, 
embora não discordando do meu pronunciamento, pediu-me para fazer um reparo. A 
matéria que saiu no jornal foi incorreta, pois disse que foi .. um repúdio à Procuradoria 
de Justiça Especializada". Informou-me o Prefeito que o repúdio foi à ação de alguns 
Promotores, que estão agindo no caso do Norte de Minas. Disse que não têm posição 
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contrária em relação à Procuradoria e que agilizar o processo, assim como para 
nós, é importante para os Prefeitos. Quero fazer esse reparo porque fiz minha 
intervenção baseado na matéria do jornal. Mas ele disse que, hoje, a AMAMS enviou 
nota desmentindo a matéria. Em nome da verdade, faço este registro. Aproveitando 
seu pronunciamento, que penneia essa discussão, nada mais pertinente que trouxesse 
o assunto neste momento. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte e, tenninando meu 
pronunciamento, deixo mais que uma indagação, uma cobrança e um desafio ao 
Governador Itamar Franco: Governador, não se acovarde mais. O povo de Minas 
Gerais quer saber qual a sua posição em relação às denúncias de malversação de 
recursos do SERVAS, de que forma V. Exa. se posiciona, de que forma vai se 
comportar, qual providência tomou para que isso não mais aconteça. Essa é a 
pergunta, a cobrança, esse é o desafio que aqui deixamos. Obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
2' Parte (Ordem do Dia) 

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à za Parte da reunião, com a P' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de 
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. · 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da 

Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.958/2001, da Comissão de 
Transporte; 2.959/2001, da Comissão de política Agropecuária; e 2.960 a 2.978/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento 
Interno. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - rejeição, na 80"" Reunião 
Ordinária, do Requerimento n" 2.87812001, da Comissão de Assuntos Municipais; de 
Política Agropecuária - aprovação, na 78a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
2.872/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 73' Reunião Extraordinária, do Requerimento n" 2.879/2001, da 
Comissão de Assuntos Municpais; de Direitos Humanos - aprovação, na 96a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n"s 2.852/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, e 
2.87612001, do Deputado João Batista de Oliveira; e da Comissão Especial do 
Programa de Concessão de Rodovias - informando a conclusão de seus trabalhos 
(Ciente. Publique-se.) e encaminha o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA DE 
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CONCESSÃO DE RODOVIAS 

I - Introdução 
Com o intuito de estudar a viabilidade do Programa de Concessão de Rodovias 

Federais e, principalmente, servir de tema para uma campanha de mobilização da 
sociedade, exigindo providências das autoridades para a recuperação de uma das mais 
importantes rodovias federais em nosso Estado, a BR-459, foi criada a Comissão 
Especial supracitada, para promover debates, discussões, análises e estudos da 
situação c apresentar propostas de mudanças. 

li- Objetivos e constituição da Comissão 
A BR-459, também conhecida por Rota Tecnológica, em razão da grande 

concentração de indústrias do ramo de produção de tecnologia nos mumctpiOs 
mineiros por ela atendidos, liga as principais cidades do Sul de Minas. Sua 
restauração é fator preponderante para o desenvolvimento da região c a conseqüente 
melhoria da qualidade de vida de suas comunidades. 

Assim, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Si1va, aprovado na reunião 
ordinária de 28/8/2001, foi criada a Comissão Especial do Programa de Concessão de 
Rodovias, nos termos do inciso II do art. 111 do Regimento Interno. 

Foram eleitos como Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, como Vice-
Presidente o Deputado Fábio Avelar e como relator o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira. 

III - Reuniões da Comissão Especial do Programa de Concessão de Rodovias 
Reunião Especial- 18/9/2001 
O Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, esclareceu que a 

reunião se destinava a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator da 
matéria e programar os trabalhos, o que, de fato, foi feito. 

I" Reunião Extraordinária- 18/9/2001 
Após a abertura da reunião, foi aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva solicitando fosse realizada reunião conjunta da Comissão Especial com a 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, na cidade de Pouso Alegre, 
em 25 de setembro, para, em audiência pública, debater a recuperação da BR-459. 

I" Reunião Conjunta- 25/9/2001 
A reunião, realizada em caráter de audiência pública a requerimento dos Deputados 

Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva, sob a presidência deste último, teve a finalidade 
de buscar soluções para a recuperação urgente da pavimentação da BR-459 e das 
demais rodovias do Sul de Minas. 

Compareceram os Srs. Sebastião de Abreu Ferreira, Chefe do Serviço de 
Engenharia do 6° Distrito, e Rogério Naves Freire, Chefe da 7 .. Residência do DNER, 
representando o Ministério dos Transportes. 

Tomaram assento à mesa os Srs. Sebastião de Abreu Ferreira, representando o Sr. 
José Élcio Santos Montesi, Engenheiro-Chefe do 6° DRF/DNER; Rogério Naves 
Freire; Marco Antônio Marques, Secretário dos Transportes e Obras Públicas; 
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Sebastião Elias de Oliveira, representando o Sr. Maurício Guedes, Diretor-Geral 
do DER-MG; Rogério Gonzales Alves, Diretor-Geral do DNER; Cláudio de Paiva 
Ferreira, representando o Secretário de Indústria e Comércio, e Enéias Chiarini, 
Prefeito Municipal de Pouso Alegre, representando os Prefeitos da região. 
Compareceram, ainda, os Srs. Antônio Teodoro Mendes, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Pouso Alegre; Marcos Dias, Presidente da Associação de Comércio e 
Indústria de Pouso Alegre; João Ferrão, da ADISMIG; José Daniel, da ABAMIG; 
CeL Wilson Gonçalves, do 20• BPM; José Rodolfo, Padre Cornélio, Dirceu Painha, 
João Ribeiro Carvalho Neto, José Dico, Sebastião Francisco de Andrade, Maun1io 
Marques e José Miguel, respectivamente, Prefeitos Municipais de Puiúna, 
Cordislãndia, Caldas, Conceição dos Ouros, Carmo da Cachoeira, Piranguinho, 
Consolação e Machado; Rosana, Presidente do Sindicato dos Empregados do 
Comércio e da Associação Cultural de Pouso Alegre, e Sari.ta, representando a Rota 
Tecnológica 459. 

Foi registrada a presença dos Deputados Ambrósio Pinto, Chico Rafael, Bilac Pinto, 
Maria Olívia, Sebastião Navarro Vieira, Jorge Eduardo de Oliveira e Arlen Santiago, 
Presidente da Comissão de Transporte. 

A reunião foi dividida em duas partes: a primeira foi destinada a ouvir os autores 
dos requerimentos que deram origem à audiência pública, expondo os motivos que 
levaram à solicitação da audiência em Pouso Alegre. A segunda, a ouvir expositores e 
debatedores. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transferiu a Presidência ao Deputado 
Arlen Santiago, que falou sobre o descaso do Governo Federal para com o Estado de 
Minas Gerais, citando exemplos de aplicações de verbas pelo DNER. 

Em 1999 e 2000, o DNER aplicou pouco mais de RS 250.000.000,00 em nossas 
estradas, sendo que, em anos anteriores, a aplicação foi de R$ 500.000.000,00 e R$ 
600.000.000,00, que não eram suficientes para manter os 20% da malha brasileira que 
se encontram em solo mineiro. Em 2001, já quase em outubro, a aplicação de recursos 
federais em nossas rodovias tem sido praticamente nula., à exceção de autorizações 
para obras na BR-381. 

Na visão do Deputado Arlen Santiago, o caos está instalado. Lembrou-se de muitas 
promessas feitas pelo Ministro dos Transportes. Eliseu Padilha, de que, ainda este 
ano, a BR-459 estaria pronta. Chegou o fim do ano, e a estrada encontra-se em estado 
de calamidade pública. Quando das enchentes do Sul de Minas, o Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, foi até a região, fez promessas e falou muita 
coisa, mas até hoje nada foi feito. A região se contentaria com a reconstrução da BR-
459. 

Ao tomar a palavra, o Deputado Chico Rafael solicitou que fosse exibida fita de 
vídeo que retrata a situação das estradas, em particular da BR-459, agradecendo em 
nome do povo da cidade de Pouso Alegre esta mobilização da sociedade, cujos 
benefícios serão para toda a região. Quando do início das articulações para a 
realização do debate, o Deputado foi procurado pelo Secretário de Transportes e 
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Obras Públicas, Dr. Marco Antônio Marques, preocupado com a realização da 
audiência, porque já havia algumas discussões na Assembléia que estavam se 
refletindo no Ministério dos Transportes. O Dr. Eliseu Padilha já estaria articulando, 
trabalhando e avançando no processo a fim de viabilizar algum recurso para a BR-
459. Foi solicitado ao Dr. Sebastião de Abreu, representante do Ministro, que levasse 
até este a mensagem do Sul de Minas, representada pelas lideranças expressivas 
presentes. 

No ano de 2000, a BR-459 foi palco de 280 acidentes - dados fornecidos pelo 
próprio DNER e pela Polícia Rodoviária. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lamentou que a região não tivesse nenhuma ação 
direta e nenhuma resposta por parte do Governo Federal a seus pleitos. Este assunto, o 
descaso do Governo, foi motivo de grandes discussões de todos os Deputados que 
representam o povo da região - um complexo de 199 cidades, produzindo 20% do PIB 
mineiro. Não é possível, segundo o Deputado, continuar a perda de vidas, as pessoas 
deixarem de visitar seus familiares e de estudar devido à condição intransitável das 
rodovias. Citando como exemplo o Estado de São Paulo, pediu a privatização da BR-
459, para que se possa promover de vez a tranqüilidade de milhares de pessoas que 
trafegam pelo trecho entre Poços de Caldas e Itajubá. 

O Prefeito Enéias Castilho Chiarini lembrou que, no início da década de 90, Pouso 
Alegre fez um movimento para a duplicação da BR-381, que hoje é realidade. 
Segundo o Prefeito, agradecendo a presença dos Deputados, a reunião certamente não 
ficará sem frutos, uma vez que "o que se planta em Pouso Alegre, floresce". Lembrou 
que, quando assumiu a Prefeitura de Pouso Alegre, em fevereiro, foi alertado pelo 
Diretor da Residência do DNER, Dr. Rogério, em uma reunião em Santa Rita, sobre 
os 1.286 buracos existentes no trecho até ltajubá, ou seja, a cada SOm havia um 
buraco. Partiu-se, então, para uma operação tapa-buracos, pois, através dessa rodovia, 
pode-se escoar a produção para dois grandes centros consumidores: o vale do Parafba 
e a região de Ribeirão Preto, que tem o segundo PIB do Estado de São Paulo. 

Em seguida, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou dois requerimentos: o 
primeiro, para uma visita à estrada, o qual foi rejeitado, por ser esta bastante 
conhecida dos presentes e pelo adiantado da hora; e o segundo, aprovado, com o 
objetivo de que fossem ouvidas a ADISMIG, a Rota Tecnológica e a Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias. 

Fizeram uso da palavra, ainda, o Deputado Bilac Pinto, que disse ter sido informado 
pelo pessoal da Comissão Especial de Transportes, criada pelo Executivo Federal, de 
que havia sido aprovado em 1 o turno o FUNTRANS Federal, a requerimento do 
Deputado Eliseu Rezende. Trata-se da vinculação de recursos arrecadados, o que 
talvez seja uma solução para o problema rodoviário brasileiro. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira disse que conhecia bem todas as estradas da 
região e que os problemas não se resumiam à BR-459, estendendo-se à BR-267, que é 
problema permanente. 
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Abordando e esclarecendo todos os problemas existentes nas estradas da região 

e suas conseqüências danosas nas áreas econômica, política e social, falaram os 
Deputados Ambrósio Pinto, Maria Olívia e Sebastião Navarro Vieira. 

O representante do Ministro, Chefe do Serviço de Engenharia do 6' Distrito 
Rodoviário do DNER, informou que esse Distrito tem IO.OOOkm de rodovias federais 
sob sua jurisdição; que há falta de recursos - o orçamento federal para este ano foi de 
R$500.000.000,00 para o Estado de Minas Gerais - e que existem dois projetos de 
restauração completa, dependentes de aprovação em Brasilia, para a Rodovia BR-459. 

Quando questionado pelo Deputado Sebastião Na varro Vieira, informou que seriam 
necessários de R$80.000.000,00 a R$1 00.000.000,00 para a recuperação da rodovia -
com menos que isto, seria impossível trabalhar - e que, até então, haviam sido 
aplicados de R$150.000.000,00 a R$200.000.000,00 em todo o território mineiro. 

Especificamente à BR-459, seriam destinados apenas R$20.000.000,00 do 
Programa CONSERVAR, dinheiro suficiente apenas para a operação tapa-buracos, 
conforme observação do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. 

Seguiram-se as palavras dos seguintes participantes: Sr. Rubens Mugioli, Vereador 
José Augusto, Srs. Mauro Luiz Fernandes e José Daniel; Sr. João Ferrão, Presidente 
da ADISMIG; Sr. Sérgio Henrique Morais; Prefeita de Bom Repouso, Sra. Ângela 
Souza; Srs. Sebastião Barbosa Neto e Wilson Costa, Sra. Sara Lúcia Roquejo, Sr. 
Duílio Campos e Prefeito José Américo Duui. 

I • Reunião Ordinária- 27/9/2001 
Foi aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva para que fosse 

realizada reunião destinada a ouvir representantes das seguintes entidades: ADISMIG, 
Rota Tecnológica e Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, com o 
intuito de subsidiar os trabalhos. 

2" Reunião Ordinária- 11110/2001 
Foram aprovados dois requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de reuniões para ouvir representantes do DNER, do DER-MG e do 

CREA-MG; e para ouvir representantes da Federação das Empresas de Transportes de 
Cargas de Minas Gerais e do SICEPOT e o Sr. Maurício de Lana, engenheiro da 
empresa CONSOL. 

3' Reunião Ordinária- 18110/2001 
Registrou-se a presença dos Srs. João da Silva Ferrão, Presidente da Agência para o 

Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas Gerais - ADISMIG -, e Renato de 
Aquino Faria Nunes, Presidente da Rota Tecnológica 459. 

O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, demonstrou preocupação, assim 
como os demais presentes, com a situação da BR-459, que tanto aflige o povo sul-
mineiro. Mesmo depois de inúmeras reuniões regionai~ e viagens a Brasília, não 
houve posicionamento do Governo Federal. 

O Presidente da ADISMIG, discorrendo sobre o assunto, informou que c Sul de 
Minas tem área de 56.450km2, o que representa 6,6% do Estado. São 3 milhões de 
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habitantes, em 159 municípios. A região produz 26% do PIB mineiro, que, por sua 
vez, corresponde a 10% do PIB nacionaL Sua produção de riquezas é maior qué a dos 
Estados de Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, Piauí, Rondônia e Sergipe. Esses 
Estados contam com 66 Deputados Federais e 21 Senadores, enquanto Minas Gerais 
tem 53 Deputados Federais e 3 Senadores. 

A falta de representação política do Sul de Minas em Brasília levou à criação da 
ADISMIG, com o intuito de assumir a luta e organizar a sociedade para buscar 
melhoria da qualidade de vida, que se vem deteriorando em decorrência da falta de 
infra-estrutura econômica. 

O depoente lembrou um convênio assinado, em 30/6/98, pelo então Governador 
Eduardo Azcredo e pelo Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, cuja última 
cláusula dizia que não estavam sendo repassados recursos do Governo Federal ao 
Estado para a melhoria do trecho da BR-459, porque este estava em boas condições. 
A estrada talvez estivesse tão esburacada quanto hoje, informou o Sr. João da Silva 
Ferrão. 

Em setembro de 2000, a ADISMIG notificou o Sr. Ministro dos Transportes, Dr. 
Eliseu Padilha, e o então Diretor-Geral do DNER, Dr. Genésio Bernardino, para que 
passassem a responder com seus bens pessoais por todos os acidentes causados em 
toda a malha federal do Sul de Minas. 

Em 27/10/2000, a BR-459-BR-381 foi paralisada por uma manifestação, com a 
participação de Deputados, em que se solicitavam providências para a reconstrução da 
rodovia. 

Em seguida, o Prof. Renato Nunes, da Rota Tecnológica, informou que a BR-459, 
por se encontrar no Sul de Minas, tem características muito interessantes. Entre 
Lorena e Pouso Alegre, liga os 2 principais eixos de desenvolvimento do País: a 
Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Fernão Dias. Liga, também, as três principais 
Capitais, principais centros de desenvolvimento socioeconômico. 

A Rota Tecnológica possui um projeto de desenvolvimento regional que toma a 
rodovia como elemento de integração. Porém, com o estado atual das estradas, não há 
condições de se falar em integração. Só há mancha negra, resultado visual de 
inúmeras operações tapa-buracos, sem resultado prático, declarou o depoente. 

A Rota Tecnológica, não demarcada fisicamente, encontra-se ao longo da BR-459 e 
estende-se por aproximadamente 50km de cada lado da rodovia. É uma área 
correspondente à da Bélgica, na qual só há um único eixo de integração, em 
lastimável estado de conservação, o que inviabiliza qualquer projeto de 
desenvolvimento. 

Em Itajubá, há um projeto de uma "tecnópolis", baseado na excelência da educação, 
na valorização da cultura, na capacidade de gerar ciência própria e de transformar 
ciência em elemento de produtividade empresarial e geração de riqueza. Em Santa 
Rita do Sapucaí existe um pólo tecnólogico reconhecido em todo o País. Em Poços de 
Caldas há um pólo turístico de dimensão significativa; em Lorena e em Pouso Alegre, 
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há dois pólos industriais sem direcionamento bem definido. Lembrou que a Rota 
Tecnológica não é a estrada, é urna região de desenvolvimento, porém, o que integra a 
região é a Rodovia BR-459. 

Por essa rodovia passam 12 mil veículos por dia, dos quais 4.mil são veículos 
pesados. O que define a necessidade de duplicação de rodovias é um tráfego de 8 mil 
veículos por dia. O que se está pedindo é apenas a restauração da pista existente. 

Segundo o depoente, o custo-Brasil nessa região é onerado ainda mais por um custo 
extra com o reforço das embalagens dos produtos que não chegam inteiros nem na 
Rodovia Presidente Dutra nem na Fernão Dias. Assim, as empresas da região deixam 
de ser competitivas. Ele alertou que toda a comunidade e a Rota Tecnológica estão 
brigando não por uma rodovia, mas pelo único elemento de integração regional, 
principal eixo de desenvolvimento, sem o qual os municípios sul-mineiros não têm 
competência e capacidade para promover o desenvolvimento de que Minas e o Brasil 
precisam. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira lembrou que, participando de debate pela TV 
Assembléia sobre a qualidade de nossas rodovias, a BR-459 foi tema relevante na 
discussão. A qualidade das estradas é tão ruim que, mesmo a Fernão Dias, que está 
pronta, já apresenta sérios problemas estruturais. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira interveio para, cumprimentando os Srs. João 
Ferrão e Renato Dias, dizer que a Rede de TV Senado transmitiu um programa no 
qual o Senador W aldeck Ornellas pediu ao Ministro Padilha que fizesse um favor à 
Nação deixando o Ministério e indo para casa, fazendo supor que a Bahia deveria 
estar vivendo o mesmo drama rodoviário. 

O Sr. Renato Nunes disse que a BR-267, que liga Machado a Poços de Caldas, 
encontra-se na mesma situação da BR-459, ou seja, em estado lastimável. Indagado 
pelo Deputado Jorge Eduardo de Oliveira sobre a terceirização da conservação das 
estradas do Sul de Minas, o Sr. Renato disse haver sugerido aos Diretores do DER e 
do DNER a instalação de pedágios municipais. A argumentação em sentido contrário 
do DER é que o volume de tráfego nessas rodovias seria insuficiente para uma 
empresa obter lucros com a cobrança de pedágio. Ora, são 12 mil veículos por dia. A 
motivação da duplicação em Pouso Alegre foi esse volume de tráfego. 

O Sr. João Ferrão interveio para lembrar uma discussão na seguinte linha: quando a 
Rodovia Presidente Dutra foi privatizada- foi uma das primeiras a ser privatizada- o 
grupo vencedor daquela licitação investiu cerca de US$ 450.000.000,00. Esse 
dinheiro voltou acrescido de US$ 50.000.000,00 no primeiro ano de operação do 
pedágio. 

4" Reunião Ordinária- 25110/2001 
Compareceram os Srs. Lionel Barras, Diretor do Sindicato da Indústria da 

Construção Pesada - SICEPOT; Maurício de Lana, Diretor da Consol; Marcelo 
Araújo e Ricardo Eugênio, assessores da FETRAM. 

Abrindo a reunião, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva informou que, em sua região, o 
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trecho Divisa São Paulo-Jacutinga é privatizado, e o usuário paga R$ I ,30 com o 
maior prazer porque há garantia e segurança e que, infelizmente, para a BR-459, 
ainda não houve sensibilidade do Governo Federal. 

O Sr. Lionel Barras iniciou sua explanação lembrando que na última elassificação 
feita pela Confederação Nacional dos Transportes, entre 70 rodovias a BR-459 ficou 
em 69°, penúltimo lugar entre as rodovias pesquisadas. 

Explicou que o Conselho Nacional é o órgão máximo no País que decide sobre o 
que deve ser desestatizado. Desestatizar é transferir momentaneamente, para outra 
entidade, a responsabilidade do poder público, o que é diferente de privatizar. O ativo, 
o pauimônio, continua sendo propriedade da União, do povo. Ao final do contrato de 
prestação de serviço, o bem retoma à propriedade da União. Por meio desse 
Conselho, tem-se assumido um compromisso: as estradas serão concedidas somente 
após investimentos e melhorias feitas pelo Governo Federal. Isso porque o 
concessionário, a empresa privada que ficar responsável por essa concessão, caso 
fosse aplicada essa solução, teria de fazer investimentos elevados, e isso se refletiria 
nas tarifas. Pedágio no Brasil é caro, se comparado à renda do brasileiro. Poderia ser 
mais barato se os investimentos fossem menores. 

Nessa linha, cÜrltinuou o depoente, o Governo tem assumido como estratégia, 
primeiro investir, pois o Governo pode fazê-lo a custos menores, muito mais 
acessíveis. Por exemplo, pode tomar recursos do Banco Mundial a taxas de juros e a 
prazos que a iniciativa privada não consegue. Com isso, o Governo faz os 
investimentosiniciais, as ampliações, duplicações. Após esse trabalho de recuperação 
e de ampliação da estrada, passa-se para o regime de concessão, podendo a estrada ser 
explorada e mantida pela iniciativa privada, o que resulta em tarifas muito mais 
acessíveis à renda dos brasileiros. 

A BR-459 exigirá investimentos para seguir essa lógica, na opinião do convidado. 
Seriam precisos investimentos do Governo Federal, de sorte que a estrada pudesse ser 
recuperada da melhor forma possível e, após esses investimentos, poder-se-ia cogitar 
da concessão, para que a manutenção dessa rodovia não sofresse processo de 
descontinuidade. 

É natural que nos regimes capitalistas mais democráticos se pague pelo uso de 
qualquer benefício concedido, assim como pagamos pela energia elétrica, água ou 
transporte público. O uso de uma infra-estrutura tem de ser remunerado. O Governo, 
tradicionalmente, subsidia o uso das rodovias para estimular o processo de 
desenvolvimento. 

As concessões, por exemplo, não existem em outros países, como nos Estados 
Unidos, que deve ter extensão de rodovias concessionadas inferior à que temos no 

... Brasil. Por que logo aqui, no Brasil, onde o povo tem renda tão baixa, isso acontece? 
Porque nos Estados Unidos existe um fundo rodoviário correspondente a 
US$90.000.000.000,00 para que sejam mantidas as rodovias. Não temos essa 
disponibilidade. Se tivermos, é da ordem de R$4.500.000.000,00, o que representa 
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quantidade quase 50 vezes inferior ao que é aplicado em outros países. As 
disponibilidades financeiras é que levam a essa necessidade. Não temos poupança 
suficiente para crescermos no ritmo que desejamos, afinnou o depoente. E concluiu: 
A concessão é uma necessidade sem a qual o País terá de se contentar com 
crescimentos medíocres, que não ultrapassarão 3% ao ano. 

A seguir, o Dr. Maurício de Lana falou como diretor de empresa de consultoria, 
pela Associação Brasileira de Consultores e pela Associação Mineira de Consultores -
AMEC -, tecendo considerações sobre as condições críticas da BR-459. 

Mostrou que a situação está registrada em documentos, em relatórios encaminhados 
ao poder público há mais de 1 O anos, e que, para se obterem resultados conseqüentes 
na construção e manutenção de uma via, com qualidade, é preciso investir na 
preservação do que foi feito e no atendimento às necessidades futuras, em função do 
crescimento do tráfego. 

O setor rodoviário brasileiro - o mineiro, em particular - não tem um programa 
integrado, conseqüente e contínuo de manutenção de patrimônio tão valioso já 
construído; tampouco tem programa completo para atender ao transporte do Estado 
com economia e segurança. 

Discorrendo sobre o CREMA (Construção e Manutenção) - "concessão sem 
pedágio", nas palavras do ex-Ministro Eliseu Padilha -,disse que, na realidade, é uma 
adaptação do pedágio. É um contrato no qual o construtor constrói e mantém. Há um 
pagamento pela obra (o empreiteiro, na licitação, faz a sua oferta) e um c1:1sto por 
manutenção mensal ou anual durante um período. Se o contrato estipula remuneração, 
o empreiteiro, já querendo ganhar dinheiro, vai fazer bem feito para gastar menos na 
manutenção. É uma equação que fecha no sentido da busca da qualidade. 

2" Reunião Extraordinária- 31/10/2001 
A requerimento da Deputada Maria Olívia, o prazo para a Comissão apresentar 

relatório é prorrogado por 30 dias. 
IV - Recomendações 
Diante dos fatos apurados e dos depoimentos de Deputados e convidados, esta 

Comissão sugere as seguintes providências: 
1 - encaminhar cópia deste relatório à Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle da Câmara Federal, à qual compete a fiscalização da aplicação dos recursos 
da União, bem como o acompanhamento da execução de políticas públicas, e à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Assembléia Legislativa; 

2 - encaminhar cópia do relatório ao Ministério Público Federal; 
3 - encaminhar cópia deste relatório ao Tribunal de Contas da União, pois é dever 

constitucional deste a fiscalização contábil, financeira e orçamentária em órgão de 
qualquer dos Poderes; 

4 - encaminhar cópia deste relatório à ADISMIG e à Rota Tecnológica, 
organizações civis que têm trabalhado arduamente para o desenvolvimento da região. 

V - Conclusão 
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I) Solicitar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Càmara 

Federal a inclusão, no cronograma de obras prioritárias para o País, dessas 
importantes rodovias para a Região Sudeste: BR-459, BR-267 e BR-491. 

Resta lembrar que a Comissão da Câmara Federal esteve, no mês de outubro 
próximo passado, nesta Assembléia Legislativa, em reunião da Comissão de 
Transporte, ocasião em que todos tiveram a oportunidade de visitar o trecho da BR-
040 (Sete Lagoas-trevo de Curvelo) e a BR-381 (Belo Horizonte-Nova Era), trechos 
considerados prioritários. 

2) Solicitar a todas as lideranças políticas da região abrangida pela BR-459 e a 
todas as lideranças da sociedade civil organizada que exerçam pressão sobre a 
bancada federal mineira na Câmara dos Deputados, para que esta envide esforços a 
fim de priorizar a BR-459, a BR-267 e a BR-491 no orçamento da União de 2002. 

3) Solicitar que os Deputados Federais e Estaduais da região, juntamente com o 
Ministério dos Transportes, atuem para promover a concessão dessas rodovias, dentro 
dos critérios estabelecidos pelo Governo para a iniciativa privada, após a restauração 
do pavimento. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 200 I. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, relator- Fábio A velar 

- Luiz Fernando Faria. 
- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O De~putado Durva1 Ângelo - Sr. Presidente, o placar eletrônico indica que há várias 

comissões em andamento. Estou até me retirando agora para a Comissão do Sistema 
PrisionaL Temos um veto que está sobrestando a pauta, e minha questão de ordem é 
para solicitar que, no momento da votação do veto, V. Exa. suspenda todas as 
comissões e determine que venhamos ao Plenário para votar, porque os Deputados 
não podem estar presentes em dois lugares ao mesmo tempo. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa que ainda-estamos na 18 Fase. Assim que a 
concluirmos analisaremos o quórum. 

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

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 838/2000, do Deputado João 
Paulo, que dispõe sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários e 
dá outras providências; 992/2000, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre a 
divulgação dos recursos financeiros destinados à educação no Estado; 1.175/2000, da 
Deputada Elaine Matozinhos, que dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo 
detalhado do serviço prestado pelas operadoras de telefonia do Estado; 1 .213/2000, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa 
da Prata, imóvel de propriedade do Estado onde funciona a Escola Estadual Jacinto 
Campos; 1.401/2001, do Deputado Marco Régis, que dispõe sobre a agricultura 
orgânica no Estado; 1.596/2001, do Governador do Estado, que altera a redação do 
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parágrafo único do art. 1• da Lei n• 12.072, de 9/1/96, e dá outras providências; e 
1.706/2001, do Governador do Estado, que altera o Decreto-Lei n• 942. de 11/10/43, 
que autoriza o Governo a doar à Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos 
na Fazenda da Baleia (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 
1.755/2001, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de Sete Lagoas o 
imóvel que especifica. O parecer conclui pela antijuridicidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Vot.ação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita 

seja formulado apelo ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional . 
IPHAN -, solicitando cópia da resposta ao Ofício n• 17/8, do Conselho de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente - CODEMA de Caeté. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja atribuído regime de 
urgência à u-amitação do Projeto de Lei TI0 1.900/2001. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Ivair Nogueira, solicitando que o Projeto de Lei no 
1.756/2001 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. 

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a vctação da matéria constante na pauta. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, gostaria de fazer minhas as 
palavras do Deputado Durval Ângelo. Há várias comissões em andamento e, por isso, 
não teremos quórum para a votação do veto. Como todas as outras matérias estarão 
prejudicadas se não votarmos o veto, gos~a de pedir que V. Exa. suspendesse a 
reunião por alguns minutos e que chamasse todos os Deputados em comissão, a fim 
de termos o quórum necessário. 

O Sr. Presidente- A Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Á vila) - Faz a chamada. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não há quórum para 

votação. 
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Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do Regimento 
Interno, vai suspender a reunião por 1 O minutos, para aguardar que se configure o 
quórum para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexislência de "quorum" para 

a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
reuttiões extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 horas e às 20 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 DA 206' REUNIÃO EXTRAORDINÁRJA, EM 6/1212001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: Ata; discurso do Deputado Durval 
Ãngelo; aprovação - 2' Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Questão de 
Ordem - Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues; discursos dos Deputados Geraldo Rezende e João Leite; questão de 
ordem; discursos dos Deputados Rogério Correia, Amilcar Martins e Dinis Pinheiro; 
questão de ordem; suspensão c reabertura da reunião; questão de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo . Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ãngelo - Edson Rezende- Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite- João Paulo - Kemil Kumaira -Luiz Fernando Faria- Marcelo Gonçalves 
- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9hl5min, 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. 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2•-secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado 
Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, aproveitando 
a indicação da pauta da reunião extraordinária, gostaria de fazer um registro positivo, 
para não dizer que não falei de flores: é a inclusão feita por V. Exa., na pauta de hoje, 
de projeto de nossa autoria, o 1.570/2001. Esse projeto isenta propriedades de terra de 
até 50ha, oriundas dos programas de assentamento, das taxas que especifica e dá 
outras providências e vai facilitar a reforma agrária no Estado. Há casos de processos 
que emperram ou de proprietários assentados que não conseguem regularizar o 
assentamento por não terem condições de pagar as taxas, de acordo com os 
documentos exigidos pelo Governo. O projeto recebeu apoio irrestrito das Comissões 
de Justiça, de Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira devido a seu alcance 
social. 

Mas, além das flores, Sr. Presidente, gostaria de falar também dos espinhos. O final 
do ano está chegando, e tenho muitos outros projetos em condições de votação, 
projetos que estão tecnicainente perfeitos para vir a Plenário. Há também o relatório 
da CP! do Fundo SOMMA, que aponta irregularidades em várias Prefeituras, que tem 
sete meses para ser apreciado em Plenário, Sr. Presidente. 

O Deputado Márcio Cunha, que não está presente e que não me autorizou a ser seu 
porta-voz, falou que tem 30 projetos em condições de votação. E olhem que o Márcio 
não é de chorar nem de reclamar, apenas faz um registro da situação que está vivendo, 
pois não é uma pessoa muito incisiva no que fala. Mas falou em 30 projetos. 

O Deputado Sargento Rodrigues tem uma proposta de emenda constitucional que 
tira da Mesa a exclusividade de apresentar projeto de mudança regimental. Portanto, 
deve estar um pouco preocupado com essa situação. 

Hoje, em Brasília, há o "engavetador geral" de projetos, que alguns chamam de 
Procurador-Geral, o Sr. Geraldo Brindeiro. Que saudades do Aristides Junqueira, 
mineiro, de São João del-Rei, atleticano da gema que deve estar muito satisfeito com 
o resultado de ontem. Esse, sim, teve uma atuação exemplar, extraordinária na 
Procuradoria-Geral. 

Não gostaríamos de nos dirigir, com todo o respeito, ao Presidente chamando-o de 
"engavetador" de Minas Gerais, de Antônio Júlio Brindeiro. Então, faço-lhe um 
apelo: neste final de ano, mesmo que sejam 10, 20, 50 ou I 00, que todos os projetos 
dos Deputados sejam colocados em pauta, polêmicos ou não. Sabemos que uma 
proposta de emenda à Constituição exige quórum qualificado e, por isso, é mais difícil 
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de ser votada. No entanto, os projetos de lei ordinários ou de leis ordinárias, sem a 
ambigüidade de sentido, c de leis complementares podem ser colocados em pauta. 
Acho que isso seria um serviço à democracia. 

Depois, comparam o número de automóveis que a FIA T produz com o número de 
projetos da Assembléia. A quantidade de ferro-gusa das empresas siderúrgicas do 
Estado também não é uma comparação muito boa, não é uma comparação razoável 
com esta Casa, como já foi feito pelo "'Estado de Minas". 

Hoje há uma distorção no Regimento, porque é o Presidente que decide o que vai 
ser colocado em pauta. Tenho certeza de que, se V. Exa. incluísse todos os projetos 
em pauta, teríamos quórum. Os Deputados não vêm porque estão revoltados, 
chateados pela não-inclusão de seus projetos, e a forma de protesto, um protesto 
silencioso, é estar ausente do Plenário. Nós somos insistentes e acreditamos que 
podemos sensibilizá-lo para que os projetos sejam incluídos em pauta. Sr. Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, que não será Brindeiro, acredito, vamos votar, vamos 
colocar os projetos em pauta, vamos atender os reclamos dos Deputados, como o 
Deputado Márcio Cunha, que não está satisfeito de ter 30 projetos de sua autoria em 
condições técnicas para serem votados mas sem terem sido colocados em pauta. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. 
2' Parte (Ordem do Dia) 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2" 
Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência gostaria de informar ao ilustre Deputado Durval Ângelo que, no 

primeiro semestre, antes do encerramento, foram transformados em lei 164 projetos. 
Portanto, o reclamo de alguns Deputados não tem fundamento. Foram votados os que 
estavam em condições. Fazemos uma pauta menor p3ra dar mais vazão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, faltam praticamente 15 dias 

para que esta Casa entre em recesso. São 15 dias importantes, em que matérias, 
sobretudo aquelas que tratam de questão financeira e exigem um prazo de votação, 
têm de ser votadas. Por outro lado, existem outras matérias que diversos 
parlamentares julgam importantes que precisam ser votadas. 

Quinze dias é muito pouco para os debates, para os embates e para o que o 
Regimento oferece para que projetos não sejam votados. Isso posto, entendemos 
fundamental que a Presidência, com a maior urgência possível, promova uma reunião 
com Líderes para estabelecer uma pauta mínima de votação nesses 15 dias e buscar, 
dentro do possível, chegar a um consenso para que haja eficiência na votação. 

Sem isso, algumas questões colocadas em pauta e ainda a serem colocadas, que são 
polêmicas, poderão suscitar debates acalorados no Plenário, sem esse mínimo de 
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A Presidência deveria, com a maior urgência, estabelecer uma reunião com o 
Colégio de Líderes para buscar os pontos em que a Casa quer concentrar seus 
esforços, atendendo os reclamos de diversas bancadas, buscando, dentro dessa pauta, 
o maior consenso possível. O que não fosse consenso já estaria acordado de antemão, 
e iriamos para a votação. 

Sem esse entendimento, sem essa busca, sem essa costura política, fica difícil o 
Plenário funcionar com eficiência, e corre-se o risco de obstruções tumultuarem os 
trabalhos, fazendo com que a Casa, ao final desses 15 dias, não consiga a votação de 
projetos importantes para o Estado e para a sociedade, não por estarem contrários ao 
mérito ou aos objetivos desses projetos, mas, sobretudo, por falta de entendimento a 
respeito de outras matérias que tramitam conjuntamente. É preciso haver um 
entendimento conjunto para que matérias que interessam ao Governo ou a 
determinados parlamentares caminhem "pari passu" com outras proposições que 
possam não ser de interesse do Governo, mas de interesse de outros setores da 
sociedade, como o ICMS, o Micro Geraes, o IPV A e as taxas. 

Existem muitos projetos polêmicos que suscitarão debates acalorados e vão atrasar 
as votações. Essa é a nossa impressão. Sugerimos à Mesa, o quanto antes, uma 
reunião de Líderes para estabelecer as condições para debate e votação dessas 
matérias. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Antônio Carlos 
Andrada que acata a sua sugestão e convoca reunião do Colégio de Líderes para logo 
mais, às 16 horas. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 

solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o Projeto de Lei no 
1.439/2001 seja apreciado logo após o Veto à Proposição de Lei n• 14.899. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente e Srs. Deputados, na discussão da ata 
já houve uma solicitação do Deputado Durval Ângelo à Presidência da Casa. E devo 
dizer que estou admirado com a condução que V. Exa. tem dado a esta Assembléia 
Legislativa, com responsabilidade e seriedade. O Deputado Durval Ângelo pedia que 
se encerrassem todos os projetos que estivessem em tramitação, colocando-os na 
pauta deste final de ano. 

Temos notícia de que há uma previsão de encerramento dos trabalhos deste ano 
legislativo no dia 17 de dezembro. Acho até que, se isso fosse realmente efetivado, 
seria ótimo para o Poder Legislativo de Minas Gerais e para os mineiros, porque 
certamente não teríamos aquelas mesmas polêmicas que tivemos no final do ano 
passado, quando, ao encerrannos o ano legislativo, ficamos discutindo o orçamento 
até a madrugada do dia 24 de dezembro. Se V. Exa. determinou que o encerramento 
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deste período legislativo seja efetivado em 17 de dezembro, quero mais uma vez 
externar a minha admiração por V. Exa., pela firmeza com que tem conduzido esta 
Casa. 

Mas é muito comum na Casa, principalmente para nós que estamos aqui há 15 anos, 
ver começar a entrar em ação, quando chega o mês de dezembro, o mecanismo 
regimenta1 de inversão de pauta. Temos na pauta de hoje projeto que afeta 
diretamente a região do Triângulo mineiro e do Alto Paranaíba, e já vejo o primeiro 
pedido de inversão de pauta, do Deputado Sargento Rodrigues, relativo ao Projeto de 
Lei no 1.439/2001. Isso já começou a nos assustar, porque, terminada esta, com 
certeza virão outras inversões, para dar um drible no projeto obstrutivo da pauta, que 
é o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.899, que dispõe sobre a realização de 
referendo e plebiscito no Estado e está na faixa constitucional, sendo que a Comissão 
Especial opinou por sua rejeição. 

Ele é importante, porque estabelece a questão do plebiscito no Estado. Plebiscito de 
quê? Não conheço. Preciso saber. Será, Exa., que é o plebiscito que os triangulinos 
pretendem fazer para saber se querem se tomar independentes, autônomos, para criar 
uma concepção nova de Estado neste País? Se for isso, já quero me posicionar 
contrário, porque deve ser alguma maracutaia para impedir, mais uma vez, o 
pensamento dos mineiros do Triângulo, que seria ter a sua independência, a sua 
autonomia política, financeira, institucional. Não sei. Quero dizer que, dada a amizade 
que tenho com o Deputado Sargento Rodrigues, pensarei muito, atendendo ao pedido 
de V. Exa., se votarei favorável a esse requerimento de inversão de pauta ou não. 
Estou fazendo esse encaminhamento para dizer isso. Na verdade, o projeto de V. Exa. 
é extraordinário. Concordo inteiramente com ele e até já votamos favoravelmente a 
ele. O projeto do Governo do Estado que V. Exa. defende dispõe sobre o Código de 
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

A Comissão de Justiça, Sr. Presidente, da qual este Deputado é Presidente, concluiu 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S 1 a 28, que apresenta. A 
Comissão de Direitos Humanos também opina pela sua aprovação com as Emendas 
n°s 1 a 9- também não sei o que quer dizer a Emenda no 11 e 12 a 16. Sr. Presidente, 
com a Emenda no 1 8, já há uma dúzia e meia de emendas. Há ainda as Emendas n°S 
19 a 24. São duas dúzias de emendas. Que projeto interessante. Recebeu 24 emendas. 
A Comissão dos Direitos Humanos opina pela aprovação com as 24 emendas. Quer 
dizer, esse projeto está todo retalhado, virou uma colcha de retalhos. Mas há mais: as 
Emendas n's 25, 26, 27 e 28. O ilustre Deputado Sargento Rodrigues me informa que 
há 66 emendas. Que coisa! A nossa casa é fértil, pródiga em fazer emendas, em 
modificar os textos que vêm do Poder Executivo, principalmente. Que coisa 
interessante essas emendas! Aqui não há nenhuma emenda do Deputado Geraldo 
Rezende. 

Aí vem uma opinião pela rejeição. Foram apresentadas pela Comissão de Justiça, 
com as Emendas 29 a 36, que apresenta, e pela rejeição das Emendas TI0 S 5 e 1 O da 

'---------0--------' 



565 
Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do projeto com as Emendas n's 1 a 28, da Comissão de Justiça, 29 a 36, da Comissão 
de Direitos Humanos, 37 a 66, bem como as subemendas que receberam o no 1, que 
apresenta, às Emendas n's 5, 21, 22, 26,27 e 28. 

Ora, Sr. Presidente, vejo que realmente temos de discutir isso com muita segurança, 
porque é importante. Precisamos aprovar matérias que interessam a toda a sociedade 
mineira. É impossível aprovar 100%, porque uma lei não agrada a todos. Temos de 
fazer de tudo, fazer o melhor para os mineiros. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminho favoravelmente 
o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, por entender que é importante a 
Assembléia Legislativa votar, o mais rápido possível, o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares de Minas Gerais. Entendo também que existem outros projetos que 
merecem prioridade na apreciação. Aguardamos, de nossa autoria, outros projetos que 
estão prontos para a ordem do dia. Sabemos que deve estar sendo obedecida uma 
prioridade para que sejam apreciados. É importante que a Assembléia Legislativa faça 
essa revisão no Código de Ética e Disciplina dos Militares. 

Esse código foi pensado num momento diferente do de hoje, num momento de 
ditadura militar. É claro que hoje temos de fazer uma mudança nesse código, dando a 
esses servidores a oportunidade de ter um tratamento igual ao que é dado aos outros 
servidores do Estado. Entendemos a solicitação do Deputado Sargento Rodrigues para 
que seja dada prioridade à apreciação desse projeto, mas entendemos também que 
viveremos um final de ano um pouco complicado por causa de diversas propostas 
polêmicas que estão na pauta e de diversos projetos que estão prontos para figurarem 
nela. Quero, especialmente, falar de um dos projetos que está na ordem do dia e que 
tem prioridade sobre os demais, o que trata justamente sobre a Comissão Especial das 
Taxas. 

E a informação que temos é a de que será apresentada uma emenda a esse projeto 
trazendo novamente a famigerada narcotaxa, aumentando o recolhimento de tributos e 
taxas em Minas Gerais. Da mesma maneira que nos portamos quando da apresentação 
daquela proposta anterior, lutaremos agora contra ela. Não podemos deixar que as 
pessoas de Minas Gerais sejam mais penalizadas ainda. Estamos preocupados também 
com todos os projetos de anistia e de possibilidade de anistia que tramitam na 
Assembléia Legislativa. Deveremos ter outras propostas ainda em nossa pauta e 
estaremos em Plenário o tempo todo para impedir a votação de mais uma taxa. É 
inaceitável que a Assembléia pretenda impor o pagamento de mais uma taxa ao 
contribuinte de Minas Gerais. 

Por isso, Deputado .Miguel Martini, atendendo à sua solicitação de Líder estaremos 
democraticamente em um processo de obstrução no Plenário. O PSB atenderá à sua 
determinação e vai obstruir os trabalhos. Não permitiremos que seja praticada essa 
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mJustiça com o cidadão de Minas Gerais com a cobrança de mais um imposto 
relativo à propriedade de seu veículo. Entendemos que se trata de um abuso, e a 
Assembléia Legislativa deve, prioritariamente, atender ao cidadão. Estaremos atentos 
para impedir a votação dessa taxa. 

Queremos também analisar as anistias propostas. Entendemos que a Assembléia 
Legislativa poderá cometer uma grande injustiça contra os mineiros que vêm pagando 
rigorosamente seus impostos. Agora, o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa 
vêm propor anistia àqueles que não pagaram. Queremos também conhecer quem são 
os que não pagam. São grandes empresas? Queremos conhecer o perfil dos devedores, 
mas, em princípio, somos totalmente contra essa anistia de multas e IPVA, porque ela 
não traz nenhuma premiação para o cidadão que se comporta com rigor, paga todos os 
tributos, taxas e impostos. 

Então, não podemos permitir a cobrança de mais uma taxa, nem que as grandes 
empresas que não pagaram sejam beneficiadas agora com essa anistia. Não podemos 
permitir especialmente a volta da narcotaxa. Antes, ainda tínhamos uma proposta de 
destinação dos recursos que, naquele ano, propunha a cobrança de R$45,00. Hoje, 
teremos a proposta de cobrança de R$30,00. Mas que destinação o Estado dará a esses 
recursos que vai arrecadar? Corno é que o Estado poderá propor a cobrança de mais 
R$30.00 das pessoas que pagam seus impostos rigorosamente em dia e, ao mesmo 
tempo, anistiar os poderosos e os que têm condição de pagar, mas ficam aguardando a 
anistia? 

Isso não pode ocorrer, não concordamos com a direção do Poder Legislativo em 
Minas. V amos obstruir a pauta da Assembléia. 

Concordo com a decisão do Presidente Antônio Júlio em convocar uma reunião 
com os Líderes, hoje, para estudar essa pauta, porque não estamos de acordo com 
essas propostas. Estamos de acordo em que a Assembléia vote projetos que não 
penalizarão os cidadãos de Minas. Concordo com a reunião dos Líderes para fazer 
uma pauta mínima, que todos estejam de acordo com ela. Mas somos contra essa 
pauta em que há projetos que penalizarão o cidadão de Minas, e, democraticamente, a 
todo momento, vamos obstruindo a pauta de votação. 

Estou de acordo com o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dando 
prioridade à votação do Projeto de Lei n• 1.439, que trata do Código de Ética e 
Disciplina do Estado de Minas Gerais, mas não estou de acordo em que o povo de 
Minas seja penalizado com mais uma taxa e que aqueles que pagaram seus impostos 
acompanhem a anistia dos que não pagaram em tempo oponuno. Queremos conhecer 
esses que não pagaram. 

Encaminhamos favoravelmente, mas estamos em processo de obstrução. Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
Questão de Ordem com fundamento no art. 30 do Regimento Interno. 
Senhor Presidente, 
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O art. 30 do Regimento Interno dispõe que cabe a essa Presidência organizar e 

anunciar a ordem do dia da reunião seguinte, que será convocada antes de encerrados 
os trabalhos. É lícito supor que o dispositivo regimental leve em conta o necessário 
discernimento, organizando a pauta segundo a oportunidade e urgência das 
proposições, sem nunca negligenciar os prazos legais e a prevalência. Ademais, o 
bom-senso indica que uma proposição deve ser incluída na ordem do dia quando esta 
Casa estiver em condições de analisá-la corretamente. Assim, permitimo-nos a 
solicitar a V. Exa. que reveja sua decisão de invocar o art. 301 do Regimento Interno 
para não receber nosso requerimento, em que pedimos a suspensão da tramitação do 
Projeto de Lei n" 162/99. 

Nunca é demais observar que esta Assembléia vem sofrendo insidiosa campanha, 
tendo como ponto de partida a questão dos subsídios parlamentares. Embora já 
tenhamos demonstrado ao povo mineiro concentrar-se a questão em modelo 
operacional que demandava atualização - e agimos com presteza para atualizá-lo -
ficou-nos a convicção de que devemos, sempre c cada vez mais, nortear nossos 
trabalhos por seriedade e responsabilidade absolutas. No caso do Projeto de Lei n" 
162/99, que dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes ao IPVA, exige-se de 
nossa Parte especial cuidado: ~nal, trata-se de proposição com implicações notórias, 
a qual poderá vir a beneficiar grandes empresas, reincidentes na inadimplência, com 
prejuízo para o erário público e para o contribuinte que cumpre em dia suas 
obrigações. 

Devemos também considerar que a Assembléia não pode encerrar-se em torre de 
• marfim, erigida com base em disposições regimentais. A lei é válida até quando deva 

ser modificada, em razão das mutáveis exigências da sociedade. Apegar-se a 
tecmctsmos jurídicos, fazendo abstração da realidade socioeconomtca, é 
demonstração de insensibilidade e de desapreço à imagem desta instituição. 

Pelo exposto, Sr. Presidente, reiteramos nossa solicitação de que o Projeto de Lei n" 
162199 seja incluído na ordem do dia quando a Casa já estiver de posse das 
informações solicitadas ao DETRAN-MG sobre devedores-pessoas jurídicas e 
critérios da anistia. 

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001. 
Ennano Batista, Líder da Minoria. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, é esta nossa questão de ordem, que, 

peço, V. Exa. analise com o mesmo cuidado com que trata os assuntos desta Casa. 
O Sr. Presidente - A Presidência entende a preocupação do Deputado Ennano 

Batista, mas informa que está cumprindo o Regimento Interno, que rege nossos 
trabalhos, e não há outra forma de tomar decisão que não seja seguindo suas normas. 
Se houver mudança no Regimento, também mudaremos nosso comportamento e 
nossas decisões. 

Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Rogério 
Correia. 
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O Deputado Rogério Correia - Encaminho favoravelmente ao requerimento do 

Deputado Sargento Rodrigues, porque entendo que o projeto deve prevalecer sobre os 
outros da pauta, pela importância do tema. Há muito tempo, aguardamos que entre 
logo em pauta e seja votado, em 1° turno, tal projeto, que, com diversas emendas, 
ganhou desta Casa atenção especial. É necessário que o novo Código de Ética dos 
Militares de Minas Gerais exista, porque é reivindicação dos soldados, cabos e 
sargentos do Estado. 

Por sua importância, esse novo código de ética deveria vir em primeiro lugar, após 
a votação do veto. Deveria passar na frente de dois ourros projetos, que, no meu 
entender, precisam ser mais bem discutidos e, da forma que estão, até rejeitados. O 
primeiro deles, ao qual o Deputado João Leite já se referiu, é apresentado pela 
Comissão Especial das Taxas. Recebeu o Substitutivo no l, no 2° turno, da Comissão 
de Fiscalização Financeira, criando uma nova taxa para licenciamento de veículos. 

Em seguida, há um projeto anistiando os que não pagaram IPVA. Nunca vi tanta 
incoerência em dois projetos. Portanto, é necessário discuti-los. Quem paga os 
compromissos em dia provavelmente terá de pagar uma nova taxa, o que é 
completamente absurdo. E os que não pagaram sequer os impostos já existentes são 
isentos do pagamento do IPV A. 

Na verdade, o projeto do Deputado Ronaldo Canabrava dispõe sobre parcelamento 
de débito do IPV A. Mas já existe um substitutivo cujo conteúdo a Bancada do PT não 
conhece. Dizem que isentará o pagamento do IPV A. Não podemos permitir que isto 
aconteça. A Bancada do PT decidiu obstruir, até que essas questões fiquem claras, 
para que a população não saia lesada com a criação de taxas e o erário não seja 
prejudicado com mais uma anistia. Parece que virou moda. A anistia aprovada 
recentemente era para o pagamento do 13° salário. Aliás, faço uma cobrança pública. 
Temos recebido inúmeros telefonemas de funcionários públicos de todas as partes do 
Estado, cobrando uma escala de pagamento não apenas para o 13° salário, mas 
também do salário, que, a cada mês, é protelado. Todos os meses, a escala de 
pagamento vai para a frente; já está quase entrando no mês seguinte. E, até agora, não 
há um comunicado oficial do Governo sobre quando será pago o salário do 
funcionalismo público, 

O Governador Itamar Franco criticou, com razão, o Governador Eduardo Azeredo, 
que não pagou o 13° salário no último ano de governo, deixando para este. Claro que 
foi uma crítica correta. O ex-Governador deixou esta dívida, eternamente cobrada 
pelo funcionalismo público, por não cumprir seus compromissos. Mas agora o 
Governador Itamar Franco envia um projeto de concessão de anistia, dizendo que 
pagará o 13° salário. Mas quando? Ao que tudo indica, ficará para o ano que vem, a 
exemplo do que fez Azeredo. Não há escala de pagamento sequer para este mês. O 
funcionalismo está sendo lesado. 

Quero demonstrar, mais uma vez. a incoerência na pauta de discussão e de votação 
da ordem do dia de hoje. O primeiro projeto cria uma nova taxa para licenciamento de 
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veículos, e, se aprovado, todo o mundo terá de pagá-la. O segundo concede anistia 
de multas, de juros àqueles que não pagaram IPV A. O que é mais grave: quantas são 
as concessionárias que não pagaram IPV A e possuem 100, 200 veículos? Elas estarão 
anistiadas? Daremos esse privilégio a quem dá este tipo de calote no Estado, 
prejudicando o erário, enquanto a grande maioria paga o IPV A todos os anos, senão é 
multada e tem o carro apreendido, como vimos diversas vezes? Os que pagam ficam 
completamente prejudicados. Desta forma, todos vão parar de pagar. V amos ter de 
fazer uma revolução neste País para que não se pague nada, porque saberemos que, no 
ano seguinte, teremos nova anistia. Uma anistia por ano, no Governo Itamar Franco, e 
agora esta, do IPV A. Esta anistia contempla as empresas que possuem diversos 
veículos? 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é possível votar esses dois projetos sem que 
esteja tudo esclarecido. Deputado Amilcar Martins - que, certamente, irá encaminhar 
este requerimento, mais do que justo, do Deputado Sargento Rodrigues para que o 
Código de Ética venha na frente dos dois projetos esquisitos -, deveríamos fazer 
obstrução não só para esclarecer os dois projetos, talvez, até para que sejam retirados 
da pauta, mas também uma obstrução até que o Governador Itamar Franco esclareça 
quando vai pagar o 13° salário e o pagamento do funcionalismo até o quinto dia útil 
do mês, como foi prometido durante a campanha. Acho justo que façamos, na 
Assembléia Legislativa, uma obstrução criteriosa, colocando em risco até o 
orçamento em favor do funcionalismo público. Não me importo de ficar aqui no 
Natal, no Ano Novo, entrar janeiro afora trabalhando, não há problema algum. É para 
isto que recebemos. Estaremos fazendo jus àquilo que percebemos como salário. Mas 
não podemos permitir que dois projetos desse tipo, um, criando taxas, outro, 
anistiando quem não pagou IPV A, inclusive empresas, possam prevalecer sem que 
tenhamos clareza de quando o funcionalismo público ir.á receber o 13° salário e o 
pagamento deste mês. Não podemos aprovar mais anistia além daquela que 
aprovamos com a desculpa do pagamento do 13° salário. 

Sr. Presidente, a nossa obstrução fica assim justificada. Acredito que o Deputado 
Amilcar Martins irá não só falar. mas também pedir o fim desta reunião - e já reforço 
o seu pedido - porque não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está indo longe 
demais a farra com o dinheiro público e o desrespeito aos contribuintes e ao povo de 
Minas Gerais, fruto da irresponsabilidade, da falta de compromisso, da omissão, da 
incompetência de um Governador que nem em Minas está. 

Antecedeu-me o Deputado Rogério Correia, que, com razão, solicitou que não se 
votasse nada nesta Casa, sobretudo se dissesse respeito ou fosse de interesse do 
Governador do Estado, antes que o Sr. Itamar Franco manifestasse, com clareza, 
exatidão, precisão de datas, quando o funcionalismo público receberá o 13° salário. 

L---------0--------' 



570 
Porém, mais grave do que isso, é o pagamento mensal de salários. 

Concordo, plena e totalmente, com essa manifestação, mas existe um problema 
técnico, uma dificuldade que não poderá ser sanada, porque o Governador Itamar 
Franco não saberá responder a essa pergunta. Ele não tem a menor idéia sobre nada 
que está acontecendo neste Estado, neste momento, por uma razão muito simples, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados: não está aqui, como nunca esteve. A essa altura, deve 
estar ou no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, ou em algum outro Estado brasileiro. 

A pretexto de fazer campanha, mais uma vez, está se omitindo, recusando-se a 
cumprir sua obrigação constitucional de governar este Estado. Foi para isso que foi 
eleito, mas, na sua insensibilidade, na sua incompetência, na sua falta de 
compromisso com o povo de Minas Gerais, não toma conhecimento do que acontece 
aqui. 

Asseguro ao Deputado Rogério Correia que o Governador Itamar Franco não tem 
condições, neste momento, de dizer nada sobre nada no que se refere ao Governo de 
Minas. Não tem a menor idéia de qual dia iniciará a escala de pagamento dos 
funcionários públicos do Estado. 

Mas há uma segunda razão: não apenas ele desconhece, como também o Secretário 
da Fazenda, os técnicos do Governo, todos também desconhecem, porque não existe 
esse dia determinado. O Governo do Estado está desesperado para fazer caixa, apesar 
de receber um reforço mensal - independentemente da sua incompetência - de quase 
R$200.000.000,00 por mês. Vou repetir a cifra, para que todos que me ouvem 
prestem atenção: por causa da desvalorização cambial, do aumento das tarifas de 
combustível, de energia elétrica e de telecomunicações, o Governo do Estado de 
Minas Gerais passou a receber um reforço de caixa mensal, sem ter nenhuma 
participação nesse processo, de quase R$200.000.000,00 por mês. 

Afrrmo e provo. Disse isso quando o Secretário da Fazenda esteve na Assembléia, 
numa reunião de comissão, e ele não negou minha afirmativa. Todos sabemos que o 
aumento da gasolina, da energia eléttica e das telecomunicações, repassados para o 
Estado por meio do ICMS, representou um reforço de caixa de quase 
R$200.000.000,00. Para que todos tenham uma idéia, é mais de R$2.200.000.000,00 
por ano, o que representa várias folhas de pagamento. 

A diferença de recursos de caixa entre a administração de Eduardo Azeredo e essa é 
de mais de R$300.000.000,00 por mês, e, ainda assim, o Governador Itamar Franco 
conseguiu o prodígio de quebrar o Estado e jogar a responsabilidade de gerar recursos 
para o Estado para que cumpra suas obrigações· mais básicas, como, por exemplo, 
pagar a folha mensal dos funcionários, sem falar no 13° salário, para a Assembléia. 
Coube a nós gerar recursos, ainda que a um custo muito alto, por meio de uma anistia 
fiscal équivocada. ' 

Desta tribuna, por diversas vezes, tive a oportunidade de denunciar o equívoco, a 
irresponsabilidade, de que era uma coisa danosa à administração pública e aos cofres 
públicos de Minas. 
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Denunciamos, mas o rolo compressor do Governo fez cumprir a determinação 

do Governador, e foi votada a anistia fiscal, única e exclusivamente, para gerar 
recursos para o Governo pagar a folha. 

Sr. Presidente, no último mês, no dia 16, começou a primeira chamada de 
pagamento da folha de funcionários. Ela só foi paga integralmente no mês porque os 
funcionários públicos, apesar das lideranças omissas, do peleguismo que hoje domina 
essas lideranças, conseguiram se mobilizar e forçar o Governo a arrancar, não se sabe 
de onde, uma rapada no fundo do tacho para pagar o funcionalismo até o dia 30. 

Foi a terceira anistia fiscal do Governo Itamar Franco. Agora querem mais. A goela 
do Governo, o desespero do Governo para arrancar migalhas, apagar a luz, colocar 
gasolina nos carros é de tal ordem, que falam em mais uma taxa a ser cobrada do 
contribuinte, os proprietários de automóveis. Falam em mais uma isenção de 
impostos, penalizando, mais uma vez, aquelas pessoas que, mesmo com dificuldade, 
pagam as suas contas. A dificuldade para pagar suas contas e o aperto financeiro 
atingem não apenas os maus pagadores, mas também os mal-intencionados. Pessoas 
honradas c corretas, os bons cidadãos, os bons contribuintes têm as mesmas 
dificuldades; apesar disso, fazem o esforço, às vezes, sobre-humano, sacrificando 
outras despesas, sacrificando seu lazer, seu consumo, sacrificando a própria famflia, 
para pagar em dia seus impostos. 

Agora, a farra com o dinheiro público continua. Propõe-se uma nova taxa, anistia 
fiscal do pagamento do IPV A. Quantas coisas mais serão propostas por causa de um 
Governo omisso, incompetente, descompromissado com o povo? O Governador 
Itamar Franco só teria uma coisa a fazer, vir para Minas, assentar na cadeira de 
Governador, que, provavelmente, mal conhece. 

Em todas as cenas, o Governador Itamar Franco está passeando pelos jardins do 
Palácio da Liberdade. Duvido e desafio qualquer presente nesta Casa e qualquer 
telespectador da TV Assembléia que me diga que tenha visto uma única foto do 
Governador Itamar Franco assentado na cadeira de Governador de Minas, assentado 
no seu gabinete. É possível que ele nunca tenha estado lá. Ele gosta de passear junto 
dos cisnes negros do Palácio da Liberdade, com a Major Doralice, muitas vezes de 
mãos dadas, em cenas idflicas, pelos jardins do Palácio. Jardins recuperados pelo 
Governo passado e muito bonitos. 

À sombra daquelas árvores centenárias, gosta de posar de grande articulador 
político, escondendo a sua omissão, a sua preguiça, a sua incapacidade. Comparo-o a 
um jovem estudante que cabula as aulas, não cumpre as suas obrigações; é um 
cabulador, homem que não vai ao seu gabinete, não cumpre o seu horário, como 
qualquer funcionário público. 

É por isso que estamos alertas e não vamos permitir que mais esse crime contra a 
economia do povo de Minas Gerais e contra o bolso dos contribuintes se perpetre. 
Governador Itamar Franco, mais um apelo e uma convocação: crie vergonha, acabe 
com essa preguiça, venha para Minas, venha enfrentar os problemas, pare de passear 
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pelo Hotel Glória e adjacências. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Dinis Pinheiro. 

O Deputado Dinis Pinheiro• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
Prefeitos aqui presentes. o Deputado Amilcar Martins é participativo, combativo, 
brilhante, mas, como pudemos observar, está um pouco exaltado. Acredito que o 
Deputado Amilcar deveria propor um debate em nível mais elevado e apresentar 
soluções, propostas concretas. O povo de Minas conhece perfeitamente as 
dificuldades enfrentadas pelo Governo anterior, do PSDB, principalmente em relação 
ao funcionalismo público. Ele deveria ser mais sereno, mais tranqüilo, mais 
moderado. 

Vemos de peno a luta do nosso honrado Governador Itamar Franco para equilibrar 
as finanças públicas. E sabemos que todos atravessam uma gravíssima crise 
financeira. O Governo do PSDB, em nível federal, deixa a desejar: está privilegiando 
o FMI c o capital internacional. Só para ressaltar essa falta de sensibilidade do 
Governo Federal - e queria que o Deputado Amilcar Martins estivesse aqui ·, queria 
dizer o seguinte: Outro dia, o Ministro da Saúde esteve aqui e liberou 
R$1 0.000.000,00 para uma das cidades mais ricas de Minas, que é Contagem. O 
Ministro dos Esportes já liberou quase R$2.000.000,00, e não é para a cidade de 
Betim, mas para o "Estado" de Betim, porque a receita daquele município, hoje, é 
maior que a do resto de Minas. E, agora, o Ministro da Justiça, em vez de direcionar a 
sua colaboração, a sua luta c o seu trabalho em favor dos mais pobres, dos menos 
favorecidos, vem a Minas e libera mais recursos para Betim. 

Será que o Ministro da Justiça não sabe que Betím, hoje, está ganhando 
R$14.000.000,00 de ICMS c que no próximo ano passará a ganhar R$19.000.000,00? 
É inacreditável' Mesmo sendo aprovado aqui o ICMS Solidário, o substitutivo do 
Deputado Dilzon Melo ou o projeto do Deputado Amilcar Martins, Betim ainda vai 
passar a ganhar de R$18.000.000,00 a R$19.000.000,00 de ICMS no ano que vem, 
mensalmente. O V AF de Minas foi aumentado em R$8.000.000.000,00 e só o de 
Bctim, quase R$3.000.000.000,00, Deputado Ambrósio. E fico vendo o senhor 
cuidando das suas cidades pobres. E o Ministro do Governo Federal vem aqui e libera 
dinheiro para Betim, que tem mais que Minas Gerais. Vem liberar dinheiro para Nova 
Lima, uma das cidades que tem maior renda "per capita" no Estado. São inaceitáveis 
esses procedimentos dos nossos governantes. 

Por isso, quero relembrar grandes momentos do Governador Itamar Franco à frente 
da Presidência da República, desenvolvendo trabalhos para os aposentados, para os 
mais humildes, mostrando uma preocupação constante com isso. Essa sua 
peregrinação pelo Brasil é altamente justificável, Deputado Amilcar. Ele está sendo 
chamado, aclamado; JK foi, Tancredo, também. O mineiro Itamar Franco está a 
serviço de Minas e do BrasiL 

Aliás, Sr. Presidente, gostaria de esclarecer aos Prefeitos presentes que o projeto de 
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lei do Deputado Amilcar Martins, que diz respeito à distribuição do ICMS, 
realmente se encontra na pauta. Mas temos inúmeros obstáculos regimentais. 
Portanto, esclareço aos Prefeitos e visitantes que se encontram aqui que estamos 
tentando um entendimento com os Deputados Dilzon Melo, Ermano Batista, Mauro 
Lobo, Toninha Andrada, Sebastião Costa e outros. 

Entendemos que o substitutivo do Deputado Dilzon Melo é muito acanhado, 
retraído e não faz uma reforma mais ampla, à altura do merecimento dos municípios 
mais pobres de Minas Gerais. Ele, simplesmente, se atém a 4.6, um valor menor, e 
ainda parcela em três anos aqueles recursos que já são dos municípios mais pobres. O 
V AF já é para atender, já é direcionado automaticamente para os municípios ricos. 
Então, discordo da forma como foi apresentado esse substitutivo. Estou observando 
aqui que alguns parlamentares representantes das cidades ricas têm articulado, têm 
apresentado dificuldades, têm utilizado o Regimento, que, em muitos momentos, não 
vejo como democrático. Ele é até um pouco concentrador. 

Assim sendo, gostaria de contar com a paciência, com a colaboração dos Srs. 
Prefeitos. Uma coisa é muito clara, líquida e cena: o Deputado Dinis Pinheiro lutará 
até os últimos segundos para ajudar os municípios mais pobres, para implantar o 
ICMS Solidário, com sinceridade. Queridos Prefeitos, não consigo entender que se 
deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Não consigo acreditar que se faça uma 
reforma do ICMS aqui na Assembléia Legislativa e ainda continue mandando 
recursos para o "Estado" de Betim. Isso é inaceitável. Para esclarecer a alguns 
Deputados que ainda não têm conhecimento disto, gostaria de dizer há um pequeno 
item da lei do ICMS que destina I% para o meio ambiente e 2% para o saneamento 
básico. Desse I%, quase 30% ficam com quatro cidades mineiras, entre elas, Betim. 
Isso está errado. Não podemos, como cristãos, como homens públicos, como pessoas 
públicas que querem ajudar os mais pobres, deixar que essa situação se perpetue. Se 
isso está dentro da nossa competência, se podemos ajudar 15 milhões de mineiros e 
mais de 771 cidades, por que não fazê-lo? É louvável essa contribuição que a 
Assembléia Legislativa poderá conceder a Minas Gerais e ao povo mineiro. Faço este 
apelo aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas: não vamos deixar que dois ou três 
parlamentares representantes das cidades ricas venham ditar as normas, as ações para 
implantar o ICMS Solidário. 

Esse ICMS que estamos querendo ratear já é de vocês, Prefeitos das cidades pobres. 
No próprio substitutivo do Deputado Dilzon Melo, em que ele diminui os valores, 
redistribuindo apenas 4.6 e parcelando em três anos, esse dinheiro tem que ir para 
vocês - para ontem. Não são três anos. Esses recursos são dos mais pobres. Os ricos já 
são atendidos no V AF. Nessas cidades, há indústrias, há riquezas. Quando o rico está 
ganhando alguma coisa indevidamente, procuramos normalizar a situação, e alguns 
ficam com dó de tirar do rico. Quando vamos tirar do pobre, alguém tira para ontem. 
Quando é para ressarcir, para colocar no devido lugar os recursos dos municípios 
pobres, eles querem três, quatro, cinco anos. Não consigo compreender isso. Não 
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Pergunto aos Srs. Prefeitos - estou vendo o Prefeito de Porto Fino, o Prefeito de 
Desterro de Entre-Rios, o Prefeito de Ribeirão das Neves, o Prefeito de Sabará e 
diversos outros -: quando nós, Deputados, vamos pedir votos aos senhores, vocês nos 
concedem os votos parcelados? Concedem 500 votos este ano. 500 votos no ano que 
vem, 500 votos no outro ano? 

Vamos ter seriedade, vamos trabalhar com amor, com respeito, com o coração. 
Com muita humildade e respeito, faço este apelo aos Deputados. Quero registrar aqui 
a boa-vontade do Deputado Mauro Lobo, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira, e do Deputado Dilzon Melo, que estão convocando uma reunião 
extraordinária para hoje à tarde, para se tentar um entendimento para implantação do 
ICMS Solidário, que os mineiros estão sonhando, pedindo e clamando. 

Portanto, quero informar aos presentes que não vai ser possível essa votação nesta 
manhã, pois há o veto do Governador à Proposição de Lei n" 14.889, o qual se 
sobrepõe a todos os outros projetos. Por parte da Oposição, existem algumas 
restrições a essa proposição. 

Srs. Prefeitos, a nossa luta é difícil e árdua. Alguns parlamentares representantes 
das cidades ricas dificultam o nosso trabalho, mas quero acreditar que vale esta 
disposição dos senhores que aqui se encontram, que viajaram muitos quilômetros, que 
estiveram aqui na terça-feira. Ontem, fiquei sabendo que estiveram no Tribunal de 
Contas, ocasião em que foram conclamados a participar desta reunião de hoje. Tenho 
certeza de que vão prevalecer a coragem, a união, o ânimo, a fé em Deus. Entendo 
que a sabedoria dos parlamentares desta Assembléia vai fazer com que concedam aos 
municípios mais pobres o ICMS Solidário. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 

reunião, por falta de número regimental. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 5 minutos para 
entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Genaro - Gostaria de me dirigir aos Prefeitos e à Presidência 

para dizer que, como Deputado, tenho percebido o estado de espírito dos meus pares a 
favor do pleito dos senhores. Quando os Prefeitos se levantam, estão mostrando o 
desespero em que se encontram seus municípios devido às dificuldades e lutas. 
Concordo perfeitamente com os Prefeitos, embora não concorde com a maneira como 
foi feito, porque existe um regulamento que temos que preservar. 
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Dêem licença para eu falar. Estou sendo simpático para com os Prefeitos que 

estão aqui. Se nem a minha simpatia nem o meu respeito eles querem. então, vou 
parar de falar. Estou falando em favor dos Prefeitos e dos municípios pobres. Gostaria 
de não ser interrompido. Do contrário, fica uma loucura. 

Quero acrescentar que fiquei indignado porque, enquanto, em alguns municípios 
muito pobres, o povo passa fome, o Governador do Estado de Minas Gerais está 
construindo um aeroporto internacional em Juiz de Fora e gastando milhões. A favor 
de municípios pobres, não se faz nada. Município rico enriquece mais ainda. Não 
estou desmerecendo os municípios que lutaram para trazer empresas para seus limites. 
Estou falando de um Estado em que um lado é rico e o outro, miserável, e nosso 
Governador está construindo um aeroporto internacional em Juiz de Fora, de frente 
para o mar. Da minha parte, isso é uma figura de linguagem. Fico indignado ao vê-lo 
passeando de avião para baixo e para cima, enquanto em algumas cidades o pessoal 
está passeando de jegue. 

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 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

A TA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 

61/2001 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende 
e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, 
também, os Deputados Ambrósio Pinto e Dalmo Ribeiro Silva. 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. O Presidente informa que a reunião se destina a debater a 
implementação do teto salarial na administração pública estadual e convida a tomar 
assento à mesa os seguintes convidados: Desembargadores Dorival Guimarães e 
Reinaldo Ximenes, representantes do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; 
Conselheiro Eduardo Carone Costa, Corregedor do Tribunal de Contas do Estado, 
representante do Conselheiro José Ferraz da Silva; Paulo Edgar Alves, Secretário 
Adjunto da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, representando o 
Secretário, Mauro Santos Ferreira; Promotor de Justiça Marcial de Souza, Diretor da 
Procuradoria de Justiça, representando o Procurador-Geral, Nedens Ulisses Vieira; 
Magno de Brito Simões, Assessor Jurídico da Secretaria da Fazenda, representando o 
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Secretário José Augusto Trópia Reis; Maria Teima Costa de Oliveira, Vice-
Representante dos Servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
Renato Barros, Diretor de Coordenação Sindical, Stella Pacheco Pimenta, 
Coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado, Em 
seguida, o Presidente passa a palavra aos Deputados Errnano Batista, autor do 
requerimento que suscitou a realização deste debate, e Rogério Correia, autor da 
Proposta de Emenda à Constituição D0 61, para suas considerações iniciais. Logo 
após, abre-se amplo debate entre os parlamentares e convidados, 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, 11 de dezembro de 2001, 
Dilzon Melo, Presidente- Durval Ângelo- Ermano Batista. 

ATA DA 81" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús 
e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, concede prazo regimental ao Deputado 
Bené Guedes, relator do Projeto de Lei no ],720/2001, no ] 0 turno, 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 
Eudardo Brandão em que solicita seja formulado apelo ao Sr, Governador do Estado 
para regulamentar a Lei no 12,645/97, que dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar que tenha certificação compulsória por órgão oficial, na tubulação do 
sistema de água; e do Deputado Bené Guedes em que solicita a realização de 
audiência pública da Comissão, com a finalidade de se debater, com diversos 
convidados, o Projeto de Lei no 1. 720/2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
venda de medicamentos a granel. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001, 
Maria José Haueisen, Presidente- João Paulo- Aílton Vilela. 

ATA DA 2" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
PROSTITUIÇÃO 11\'FANTIL 
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Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, Elbe Brandão, Márcio 
Kangussu e Paulo Pettersen, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elbe Brandão, 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 dar posse à 
Vice-Presidente da Comissão e debater, com diversos convidados, a situação da 
prostituição infantil no Estado, em especial no norte de Minas, e comunica o 
recebimento de carta do Sr. José Raimundo da Silva Lippi, membro do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando não poder comparecer 
à reunião, devido a compromisso assumido com a Organização Mundial de Saúde. O 
Presidente declara a Deputada Elbe Brandão empossada como Vice-Presidente da 
Comissão e destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a 
presença dos Srs. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos; 
Gilvan Alves Franco, Procurador de Justiça da Promotoria Especial de Crimes 
Praticados por Prefeitos; Rosana Monteiro Araújo, representante da Coordenadoria do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude; 
Bernadete Dutra Santos, Diretora do Centro de Referência da SET ASCAD, e Antônio 
Coquito, Assessor de Advocacia dos Direitos Humanos da Visão Mundial, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Rogério Correia, 
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 das notas taquigráficas. Passa-
se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja alterado o nome da 
Comissão para Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes; da Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja ouvido em 
reunião da Comissão o jornalista e escritor Luiz Ribeiro dos Santos, autor do livro 
"Corpos à Venda". Emenda do Deputado Rogério Correia sugere também sejam 
ouvidos os Srs. Nebson Escolástico da Paixão, Coordenador-Geral de Pesquisa da 
UNIMONTES, e Regina Célia Fernandes Teixeira, Colaboradora Técnica da Pesquisa 
da UNIMONTES, sobre prostituição infanto-juvenil no Norte de Minas e no vale do 
Jequitinhonha; e do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja realizada audiência 
pública, na cidade de Governador Valadares, para ouvir representantes de diversas 
entidades a respeito do tema objeto da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
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Rogério Correia, Presidente ~ Elbe Brandão - Márcio Kangussu. 

ATA DA 22• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bené 
Guedes, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e 
solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Marcelo José da Mata, psicólogo da Secretaria do 
Trabalho c Promoção Social de Contagem; Paulo Pacheco de Medeiros Neto, 
Comissário na Concordata suspensiva da Empresa UNISA; Aldecir Resende Bollesi 
de Piá e Sant'anna, Promotor de Justiça da 2• Vara de Fazenda Pública de Falência e 
Concordata; Cristiano Labome Costa, Diretor da UNISA e Marcelo Tostes, advogado 
da UNISA; Vitor Hugo Nery Santiago, ex-funcionário da UNISA e gerente da 
empresa Garbo; Patricia Rios Cardoso, advogada do SINTIBOR, e Paulo Antônio da 
Silva, representante do SINTIBOR, que irão discutir a proposta da UNISA, referente 
ao pagamento do crédito trabalhista aos seus 873 ex-funcionários. O Presidente 
convida os expositores a tomar assento à mesa e tece suas considerações iniciais sobre 
o tema em tela. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Luiz Menezes - João Leite. 
A TA DA 80" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de dezembro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião 
Navarro Vieira, Agostinho Silveira, Antônio Genaro, 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. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Ferraz, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" de 
29/II/2001. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual 
designou o relator citado a seguir: Emenda no 5, apresentada em Plenário ao Projeto 
de Lei n" 1.761/2001, em I" turno (Deputado Cristiano Canêdo). Passa-se à J• Fase da 
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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 2° turno, do Projeto de Lei no 1.550/2001 
na forma do vencido no 1 o turno (relator: Deputado Sebastião Na varro Vieira) e pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.628/2001 na forma do vencido no 1 o 
turno, com a Emenda no 1 (relator: Deputado Cristiano Canêdo ); pela aprovação, no 
1° turno, do Projeto de Lei no 1.774/2001 com as Emendas de n°s 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e Emendas nos 3 a 5 (relator: Deputado Sebastião Na varro 
Vieira); pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 1. 786/2001 com as Emendas 
de n°s 1 a 5 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 2' Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é rejeitado o Requerimento n° 
2.878/2001. 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 Sebastião Navarro Vieira em que solicita audiência 
pública com os convidados que menciona, para se discutir o Projeto de Lei TI0 

1.095/2000; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Governador do 
Estado ofício pedindo informações sobre as providências tomadas para a apuração das 
denúncias dirigidas ao Ccl. Severo Augusto da Silva Neto e apresentadas ao 
Ministério Público; Eduardo Brandão, em que solicita voto de congratulações com o 
Sr. Aloísio Vasconcelos, Diretor de Distribuição e Comercialização da CEMIG, pelo 
recebimento do prêmio Destaque Energia de 2001, concedido pela Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABJNEE - e pelo Sindicato das 
Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de Minas Gerais 
- SINAEES -; e é rejeitado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que 
solicita ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, 
nos termos do Regimento Interno dessa corporação, o afastamento do Major Flávio . 
Henrique Á vila Batista de suas funções. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, cOnvoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Sebastião Navarro Vieira- Mauro Lobo. 

ATA DA 73' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Melo, 
Rogério Correia e Eduardo Hermeto (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, 
por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Cristiano Canêdo. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Henneto, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres 
pela aprovação, no 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.418/2001 na forma do vencido no 
I" turno (redistribuída a proposição ao Deputado Rogério Correia) e pela aprovação, 
no I" turno, da Emenda n" 3 ao Projeto de Lei n"s 1.760/2001, (relator: Deputado 
Dilzon Melo) e do Projeto de Lei n" 1.843/2001 na forma do Substitutivo n" I, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo). 
Passa-se à za Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado, em turno único, o Requerimento n" 2.879/2001. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Ivair Nogueira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto - Fábio 

A velar. 
A TA DA 16• REUNIÃO EXTRAORDINÁRJA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro 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 e Márcio Kangussu, 
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 Luíz 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 ouvir os 
Presidentes das CPls do Leite instaladas nas Assembléias Legislativas de outros 
Estados, que irão discutir a situação nacional do mercado de leite e derivados, bem 
como promover o intercâmbio de experiências e metodologias de trabalho. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Luíz Fernando Faria, relator desta CPI, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que 
façam suas exposições. Fazem uso da palavra, cada um por sua vez, os Srs. 
Deputados Vilson Covatti, Presidente da CP! do Preço do Leite da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul; Gerado Lemos Scarulles, Presidente da CP! do 
Preço do Leite da Assembléia Legislativa de Goiás; Orlando Pessuti, Presidente da 
CPI do Preço do Leite da Assembléia Legislativa do Paraná; Moacir Micheletto, 
Vice-Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal; os Srs. Gilman 
Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; João Bosco Umbelino dos Santos, 
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Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás; Neivor Canton, 
Presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina 
Ltda; Jorge Rubez, Presidente da FAESP; Paulo Roberto Bernardes, da Comissão 
Nacional de Agricultura- CNA-; Ronei Volpi, Superintendente da Federação de 
Agricultura do Estado do Paraná - FAEP-; Ramon G. Belisário, Gerente Técnico da 
Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB- ; os Deputados Afonso Spaniol, de 
Santa Catarina; Dionilso Marconi, do Rio Grande do Sul, e Rogério Trancoso, de 
Goiás. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. O Presidente registra a presença do Deputado Federal Hélio Costa, que 
faz uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Paulo Piau - Antônio 

Andrade - Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu - Kemil Kumaira. 
ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.967 
Às nove horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús, Antônio Carlos 
Andrada, Bilac Pinto, Dilzon Melo e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao 
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do Pl\.IDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente .. ad hoc", Deputado 
Dilzon Melo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar 
da primeira reunião da Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputádo Jorge Eduardo de Oliveira 
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado 
Dilzon Melo para Presidente e do Deputado Antônio Carlos Andrada para Vice-
Presidente, ambos com quatro votos. O Presidente "ad hoc" proclama o resultado da 
eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado 
como Presidente. O Deputado Dilzon Melo assume a direção dos trabalhos, agradece 
a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. Logo após, a Presidência designa o Deputado Bilac Pinto 
como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária a ser realizada em 12112/2001, às 9h30min às 15hl5min, com a 
finalidade de se apreciar o parecer do relator, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Contissões, 12 de dezembro de 2001. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto- Ivair Nogueira. 

ATA DA 33' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
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CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos 
Andrada e Luiz Fernando Faria (substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
por indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piao, 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 
apreciar as matérias constantes do edital de convocação e a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. O Presidente suspende os trabalhos por tempo indeterminado. 
Reaberta a reunião às 14h45min, encontram-se presentes os Deputados Antônio 
Carlos Andrada, José Henrique e Sebastião Costa (este substituindo ao Deputado 
Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL). O Presidente, Deputado Antônio 
Carlos Andrada, informa que, no dia 7, o Deputado Paulo Piau avocou a si a relataria 
do Projeto de Lei n• 1.874/2001 e o designou para relatar o Projeto de Lei n• 
1.861/2001. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão c 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de 
Lei n• 1.874/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada- redistribuído). Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n•s 205/99 e 1.441/2001 
(relator: Deputado José Henrique): 871/2000 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva), 1.102, 1.839 e 1.86112001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada): 1.827, 
1.835 e 1.848/2001 (relator: Deputado Paulo Piau), os quais receberam parecer pela 
aprova~ão, sendo o Projeto de Lei n° 205/99 com a Emenda 0° 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça. O Deputado Sebastião Costa apresentou requerimento, que foi 
aprovado, solicitando seja retirado da pauta o Projeto de Lei n• 1.828/2001. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n• 2.943/2001. Passa-se à 3" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetldo a votação, é aprovado requerimento do Deputado Amilcar Martins, 
solicitando a convocação da jornalista Cristina Mendes, Presidenta em exercício da 
TV Minas, para prestar esclarecimentos sobre o veto à participação do ex-Governador 
Eduardo Azei"edo no programa "Alta Tensão". Submetida a discussão e votação, é 
aprovada a redação final do Projeto de Lei n• 1.829/2001. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- José Henrique- Dalmo Ribeiro Silva- Amilcar Martins. 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair Nogueira, Anderson Adauto, 
Dilzon Melo e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Fábio A velar. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado lvair Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Anderson Adauto, 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 do 
Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa 
Econômica Federal, e da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora-Geral de 
Convênios do Ministério da Saúde, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
4/12/2001; do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, e da Sra. Maria 
José Lopes Neves da Silva, Presidente da Cãmara Municipal de São Gotardo, 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 6/12/2001; dos Srs. Mauro Santos 
Ferreira, Secretário de Recursos Humanos e Administração, e Breno Montoni, Chefe 
de Gabinete do Secretário de Transportes e Obras Públicas (2), publicados no "Diário 
do Legislativo" do dia 7/12/2001. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
676/99, no I" turno (Deputado Rogério Correia); Projetos de Lei n"s 1.205, 1.773 e 
1.717/2001, no I" turno (Deputado Luiz Fernando Faria); Projetos de Lei n"s 642/99, 
no 2" turno; 1.453, 1.784, 1.858, 1.880 e 1.766/2001, no I" turno (Deputado Ivair 
Nogueira); Projetos de Lei n"s 1.639, 1.759 e 1.793/2001, no I" turno (Deputado 
Rêmolo Aloise); Projetos de Lei n"s 236/99, no 2" turno; 1.830, 1.679, 1.742 e 
1.900/2001, no I" turno; e Projeto de Resolução n" 1.803/2001, no I" turno (Deputado 
Dilzon Melo); Projetos de Lei n"s 1.774 e 1.874/2001, no I" turno (Deputado Mauro 
Lobo). Passa-se à I" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no lo 
turno, dos Projetos de Lei n"s 1.784, 1.858 e 1.880/2001 (relator: Deputado Ivair 
Nogueira); e 1.900/2001 na forma do Substitutivo n" I, apresentado pelo relator 
(Deputado Dilzon Melo), ficando prejudicada a Emenda n" I. 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 do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita seja convidado o Presidente da 
Loteria Mineira para prestar informações sobre o dinheiro arrecadado durante o 
funcionamento das máquinas interativas "offline"; e do Deputado lvair Nogueira, em 
que solicita sejam convidados os Secretários da Fazenda e de Esportes e a Associação 
Mineira de Municípios para fornecer subsídios a esta Comissão para a análise das 
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emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 1.756/2001. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a extraordinária de 
amanhã, dia 12/12/2001, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Luiz Fernando Faria- Dilzon Melo- Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 14.967 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 241/2001, publicada no "Diário Legislativo" de 
29/11/2001, o Governador do Estado apresentou veto parcial à Proposição de Lei no 
J4.967, que altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26/12175, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída comissão especial para 
apreciar o veto, cabendo a este relator emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
O veto parcial sobre a denominada Lei da Anistia recai sobre os seguintes 

dispositivos da Proposição de Lei no 14.967 : art. 22, § 10, 11 e 11-A, introduzidos 
pelo art. 1°; art. 213, §§ 1° e 2°, e 215, incisos I a VI, introduzidos pelo art. 1°; § 4° do 
art. 7°; art. 9° e parágrafo único; arts. 15 a 18; art. 20; art. 22 e §§ 1 o e 2°; art. 23 e 
incisos e§§ 1 o e 2°; art. 24; arts. 25 e 30. 

Inicialmente, cumpre-nos examinar o veto incidente sobre o art. 22, §§ 10, 11 e 11-
A, dispositivos introduzidos pelo art. 1 o da proposição e que tratam da substituição 
tributária de apenas uma espécie de mercadoria, o veículo automotor. Além de ferir o 
princípio constitucional da isonomia inserido no " caput" do art. 5° da Constituição 
Federal, os referidos dispositivos esbarram na redação do § 7° do art. 150, da 
Constituição Federal, que prevê a possibilidade de restituição imediata e preferencial 
do ICMS pago apenas e exclusivamente na hipótese de não se realizar o fato gerador 
presumido, e não na hipótese de o fato gerador ser menor do que o presumido. Por 
isso, opinamos pela manutenção do veto. 

Este relator também opina pela manutenção do veto incidente sobre os arts. 213, §§ 
1 o e 2°, e 215, incisos I a VI, ino-oduzidos pelo art. 1 o da proposição, entendendo que a 
matéria está tratada de forma adequada na atual redação dos arts. 212 a 215 da Lei no 
6.763, de 1975, permitindo-se, após decisão irrecorrível na instância administrativa, a 
restituição ao contribuinte do valor depositado para fins de recurso administrativo, 
caso seja indevido o crédito tributário por força da referida decisão administrativa ou 
a restituição da diferença, caso o crédito tributário exigido seja excessivo. A redação 
atual prevê, inclusive, correção monetária para a restituição, bem como incidência de 
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juros sobre o depósito administrativo. 

Quanto ao art. 215, cuida de depósito judicial, que já se encontra sob a disciplina da 
Lei da Execução Fiscal (Lei n• 6.830, de 1980). Além disso, é competência privativa 
da União legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal. 

Quanto ao § 4° do art. 7°, opinamos pela rejeição do veto, uma vez que o dispositivo 
constitucional invocado nas Razões do Veto, qual seja o § 7° do art. 150 da 
Constituição Federal, diz respeito à substituição tributária e nada tem a ver com o § 4o 
do art. 7°, que apenas estende os benefícios do parcelamento do crédito tributário, a 
ser pago na forma da chamada Lei de Anistia, às empresas em procedimento de 
concordata preventiva ou suspensiva decretadas até 31/8/2001. Ademais, a matéria já 
foi objeto de inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo editadas as 
Súmulas 0°5 192 e 565 em interpretação ao art. 23, parágrafo único, inciso 11, do 
Decreto-Lei n• 7.661, de 21/6/45, a chamada Lei de Falências. 

No que diz respeito ao art. 9° e parágrafo único, que estabelece desconto de 5% no 
total do ICMS devido, durante o ano de 2002, para o contribuinte adimplente e em dia 
com suas obrigações tributárias, apesar do efeito moralizador do dispositivo, trata-se 
de benefício fiscal que acarreta perda de receita tributária sem a correspondente 
indicação da fonte alternativa de recomposição da receita e o estudo de impacto 
financeiro-orçamentário nos três exercícios financeiros subseqüentes, como exige o 
art. 14, inciso 11, da Lei Complementar Federal n• 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Deve ser considerado ainda que o desconto do valor 
principal do ICMS é considerado benefício e incentivo fiscal, dependendo de 
aprovação prévia no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, 
mediante celebração de convênios interestaduais, nos termos do art. 155, § 2°, XII, 
"g", da Constituição Federal, e da Lei Complementar Federal n• 24, de 1975, 
recepcionada pelo art. 34, § s•, do ADCT da Constituição Federal. 

O veto ao art. 15 deve ser rejeitado, uma vez que o objetivo da norma é tratar 
desigualmente os desiguais, dentro da correta interpretação do princípio 
constitucional da isonomia, assegurando o benefício de dispensa do pagamento dos 
créditos tributários decorrentes da Taxa Florestal até o valor de R$2.000,00, desde 
que constituído até 31/8/2001, o que abrange exclusivamente pequenos e 
microprodutores rurais, não sendo alcançados pelo benefícios os que praticam grandes 
crimes ambientais. 

Por outro lado, deve ser mantido o veto incidente sobre os arts. 16 e 17 da 
proposição, uma vez que contrariam a Lei de Execução Fiscal (Lei n• 6.830, de 1980), 
bem como o art. 3• do Código Tributário Nacional, que estabelecem de forma 
compulsória à Fazenda Pública a cobrança de dívida ativa, sendo cena que, ao vedar 
o ajuizamento de execução fiscal contra o contribuinte cujo crédito tributário seja 
igual ou inferior a R$5.000,00, o art. 15 da proposição obsta essa condição obrigatória 
de cobrança da dívida ativa. O mesmo ocorre em relação ao art. 17, que determina o 
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arquivamento definitivo das execuções fiscais paralisadas por mais de cinco anos, 
o que esbarra na regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que estabelece a 
possibilidade de sobrestamento da execução no caso de inexistência de bens para 
garantia do pagamento do crédito tributário e em outras hipóteses legais, suspendendo 
o curso da prescrição, sem prejuízo de poder o contribuinte, a qualquer tempo e grau 
de jurisdição, argüir a prescrição, que é matéria de ordem pública e que pode ser 
decretada até mesmo de ofício por qualquer Juiz ou tribunal. 

O veto ao art. 18 também deve ser mantido, uma vez que os arts. 128 a 138 do 
Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar, a que se refere o 
art. 146, inciso li, da Constituição Federal, permite a responsabilidade solidária dos 
sócios quotistas, nas situações que o próprio CTN define. 

Não merece prosperar o veto incidente sobre o art. 20, uma vez que é deficiente a 
fundamentação das Razões do Veto. O invocado art. 150, § 7', da Constituição 
Federal não diz respeito ao princípio da isonomia, e sim à substituição tributária. O 
art. 20 da proposição apenas corrige situação de aproveitamento de crédito, que 
atualmente não está bem definida no regulamento do ICMS, tendo sido apenas 
parcialmente contemplada no Decreto Estadual n' 41.984, de 4110/2001. O dispositivo 
estabelece regra mais clara, permitindo aos produtores rurais e cooperativas a 
utilização integral, bem como a transferência do crédito acumulado do ICMS em 
razão de quaisquer operações sob regime de diferimento e de operações com ovos 
beneficiados pela isenção. Assim, opinamos pela rejeição do veto ao art. 20. 

Este relator opina pela rejeição do veto ao art. 22, §§ 1° c 2°, uma vez que os 
medicamentos são submetidos ao regime de substituição tributária, previsto no art. 

150, § 7', da Constituição Federal, pelo qual o fabricante recolhe antecipadamente o 
ICMS, sugerindo o preço máximo da venda para a etapa seguinte da comercialização 
pelos distribuidores e comércio varejista de medicamentos. Ocorre que a matéria já 
foi decidida pelos tribunais superiores, vedando a utilização de pauta fiscal, como as 
tabelas das entidades do comércio varejista. 

Quanto ao veto incidente sobre o art. 23, incisos e §§ 1 o e 2°, entendemos que não 
deve prosperar, uma vez que os dispositivos contemplam operações com máquinas e 
equipamentos destinados ao ativo permanente da empresa industrial, desde que não 
haja produto similar nacional, o que tem sido objeto de decisões judiciais favoráveis 
ao contribuinte. Ademais, o § 2o do art. 23 preserva os interesses da Fazenda Pública 
Estadual, deixando claro que não haverá restituição ou a compensação de 
importâncias já recolhidas. 

Também opinamos pela rejeição do veto aos arts. 24 e 25, uma vez que a aplicação 
do montante dos recursos arrecadados com a anistia e o parcelamento do crédito 
uibutário deverá ser definida na lei orçamentária do exercício de 2002, exatamer1te 
para que não haja descumprimento do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, o 
qual veda a vinculação da receita direta do imposto, não a vinculação de montante 
arrecadado com cobrança de dívida ativa ou recebimento de crédito tributário 
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contencioso. Ademais, a prioridade para o pagamento do 13° salário, a ampliação 
do Programa Unidades de Atendimento Especializado - UAE - mantido pela 
SETASCAD em favor de pessoas deficientes e o pagamento de dívidas contraídas 
pelo DER-MG são situações que passam pelo crivo da razoabilidade, sendo certo que 
o espírito das normas visa a autorizar o Poder Executivo a aplicar, nessa ordem de 
prioridades, o montante arrecadado com a chamada Lei da Anistia. 

Finalmente, quanto ao art. 30, o veto também deve ser rejeitado, uma vez que o 
aproveitamento integral ou a transferência do crédito acumulado aos equipamentos 
destinados ao aproveitamento de energia solar e eólica visa a estimular as atividades 
com a energia alternativa, sendo fonte alternativa para a crise de energia elétrica. 
Ademais, os equipamentos de energia solar e eólica já estão ao abrigo de isenção do 
ICMS, consoante Convênio no 93, de 28/9/2001, celebrado no Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ -, publicado no "Diário Oficial da União" de 
4/10/2001. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela manutenção do veto incidente sobre o art. 

22, §§ 10, 11 e 11-A, introduzidos pelo arts. 1° da proposição; arts. 213, §§ 1° e 2°, e 
215, incisos I a VI, introduzidos pelo art. 1 o da proposição; art. 9° e parágrafo único; 
arts. 16 a 18; e pela rejeição; e pela rejeição do veto ao§ 4° do art. 7°; ao art. 15; ao 
art. 20; ao art. 22 e §§ I o e 2°; ao art. 23, incisos e§§ I o e 2°, e aos arts. 24, 25 e 30 da 
Proposição de Lei n° 14.967. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto, relator- Ivair Nogueira. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 710/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Márcio Cunha, tem por objetivo dar a 

denominação de George Normam Kutova ao Centro de Feiras de Minas Gerais -
EXPOMINAS -, anexo ao Parque de Exposição da Gameleira, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabendo agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, 
"b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memona de George 

Normam Kutova pelos relevantes serviços por ele prestados, principalmente ao 
turismo e à cultura de Minas Gerais. Sempre atuou em projetos pioneiros, desde os 
tempos da propaganda, com a criação da "Know How", passando a ser uma referência 
no mercado de comunicação. 

Criou a TECNITUR, uma empresa especializada em promoções, que realizou feiras 

'----------0---------' 



e eventos de grande repercussão, como a UNILAR - a mais tradicional feira de 
utilidades domésticas-, realizada há 16 anos no Minascentro. 

588 

A sua última promoção foi a MUL TIMINAS, feira que teve participação de 154 
municípios mineiros. 

Foi, também, um dos fundadores do Parque das Mangabeiras, da TURMINAS e da 
BELOTUR, da qual foi o primeiro Presidente. 

Nada mais justo, portanto, que emprestar o seu nome ao EXPOMINAS. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 710/99 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 200 I. 
Fábio A velar, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.714/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em tela tem por escopo 

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Muriaé- APMIM -, com sede naquele município. 

Tendo sido a proposição considerada pela Comissão de Constituição e Justiça 
juridica, constitucional e legal, vem ela agora ao presente órgão colegiado a fim de 
receber parecer, nos termos do art. 1 02, XIV, do Regimento Interno. 

· Fundamentação · 
Instituída em 1947, no Município de Muriaé, na forma de sociedade civil sem fins 

lucrativos, a APMIM tem-se destacado ao longo de sua existência na busca de 
proteção não só à maternidade e à infância. como também aos adolescentes, à mulher 
e ao idoso. Para tanto, ela promove e incentiva a prática de esportes e colabora com o 
poder público no exercício do papel deste de oferecer condições dignas ao ser 
humano. 

Destarte, a pretensão de se outorgar à entidade em tela o título declaratório de 
utilidade pública parece-nos oportuna, uma vez que configura justo reconhecimento à 
relevância de seus trabalhos. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.714/2001 na 

fonna apresentada. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.805/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei no 1.805/2001 pretende 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Social Pró-Melhoramentos 
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do Parque São João- ACOSPROM -,com sede no Município de Contagem. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a 
Emenda TI0 1. 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 educativo e sociocultural. Além das atividades que 

abrangem as áreas mencionadas, empreende ações visando a resolver as pendências 
relacionadas com moradia, transporte e lazer, buscando sempre zelar pela melhoria 
das 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 merece o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.805/200 I com a 

Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001 . 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TUR.l'\10 ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.814/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Genaro, a proposição em tela tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Renascer do Estado de Minas 
Gerais- ABREMG -,com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, 
considerando-a jurídica, constitucional e legal com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Dando prosseguimento à sua tramitação, agora compete-nos apreciá-la, atendo-nos 
aos limites estatuídos no art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 26111/98, no Município de Belo Horizonte, com o objetivo precípuo de 

congregar cidadãos, sem distinção de cor, sexo, ideologia política, crença religiosa ou 
nacionalidade, a ABREMG conuibui decisivamente para a promoção do bem-estar 
social das pessoas menos favorecidas da Capital mineira. 

Afigura-se-nos justo, portanto, outorgar-lhe o título declaratório de utilidade 
pública estadual, em reconhecimento de seus relevantes trabalhos, realizados, 
geralmente, em parceria com o poder público. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.814/2001 com a 

Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela pretende declarar de 
utilidade pública a Sociedade Uberabense de Proteção e Amparo aos Menores -
SUPAM -,com sede no Município de Uberaba. 

Examinada preliminannente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade Uberabense de Proteção e Amparo aos Menores - SUPAM - é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos. Tem como objetivo atender a meninas carentes, 
geralmente de famflias desestruturadas, visando educá-las e profissionalizá-las nas 
áreas de corte e costura, bordado, tricô a máquina, crochê, manicure e pedicure, 
tapeçaria, abrolho, datilografia e pintura em tecido. 

Desde a sua fundação, vem contribuindo para o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, proporcionando-lhes, além do amparo material, espiritual e educacional, 
a possibilidade de a inserção no mercado de trabalho. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar conceder-lhe o 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.840/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.841/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em tela objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação Feminina de Gurinhatã - AFG -, com sede no 
Município de Gurinhatã 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada 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 a matéria, nos termos 
do an. 103. I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade objetiva promover a integração entre as mulheres de todas as 

classes sociais, visando incentivar a sua participação nas reivindicações por seus 
direitos. 
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Desenvolve também atividades de cunho prático, como noções de higiene, nutrição, 
saúde e segurança doméstica, dirigidas a suas filiadas. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.841/200 I com 

a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.845/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em causa visa 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
AP AE de Urucânia, com sede nesse município. 

Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, sem implementar nenhuma modificação no texto. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos 
do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Urucânia tem por objetivo 

manter e criar unidades especializadas na educação de excepcionais, compreendendo 
sua habilitação, reabilitação e inserção na sociedade. Dessa forma, vem cumprindo o 
seu objetivo primordial, que é promover o bem-estar dos indivíduos excepcionais, 
tomando-os úteis a si próprios e à sociedade. Realiza, também, importante trabalho de 
orientação e esclarecimento à sociedade e aos pais sobre a conduta que se deve adotar 
para com os portadores de deficiência. 

Dessa forma, julgamos meritória tal declaração de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.845/2001 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.850/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Hely Tarcjüínio, o projeto de 1ei em causa visa declarar 

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE de 
Serra do Salitre, com sede nesse município. 

Inicialmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
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concluiu por suajuridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos 
do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por objetivo promover medidas que visem assegurar o 

ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Para isso, cria programas que 
possibilitam a sua integração social, motiva a comunidade a melhor conhecer a causa 
deles c cooperar com as entidades interessadas na sua defesa. Além disso, a entidade 
cria oportunidades de trabalho para os excepcionais, tendo em vista torná-los úteis 
para a sociedade. 

Dessa forma, julgamos meritória tal declaração de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.850/2001 na 
fonna original. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.855/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Cristiano Canêdo, visa declarar de 

utilidade pública a Obra Unida Lar Ozanam, com sede no Município de Muriaé. 
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Em continuidade à sua tramitação, 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 a prática da caridade cristã por meio da 
assistência social e da promoção humana. 

Para consecução de seus objetivos, auxilia famflias necessitadas, oferecendo-lhes 
serviços médico-ambulatoriais, entre outras coisas. 

Por seu trabalho regular, de natureza humanitária, com o qual busca minorar 
dificuldades dos segmentos mais pobres do Município de Muriaé, torna-se 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.855/2001 nos 

termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.860/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O Projeto de Lei n" 1.860/2001, do Deputado José Henrique, objetiva declarar 

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Esplanada- AMBE -,com 
sede no Município de Belo Oriente. 

Publicada em 9/11/2001, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada 
preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, lll, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade referida é pessoa jurídica, conforme comprova a documentação juntada 

ao processo e, de acordo com o atestado do Prefeito Municipal, funciona há mais de 
dois anos, contando com diretoria composta de pessoas idôneas e não remuneradas 
pelo exercício dos cargos. 

Por preencher a instituição os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade 
pública previstos pela Lei n" 12.972, de 27n/98, somos pelo integral acolhimento da 
proposição. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n" 1860/200 I , na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sá vi o Souza Cruz, relator- Márcio Kangussu - Fábio 

A velar. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.870/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei ora analisado pretende 
declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Muay Thai Boxe Tailandês, com 
sede no Município de Juiz de Fora. 

A proposição foi publicada em 2011112001 e a seguir encaminhada a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regime 
Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados da Lei n° 

12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade pública no 
Estado e dá outras providências. 

Examinando-se a documentação que compõe os autos do processo, verifica-se que a 
entidade mencionada no relatório atende a todas as exigências legais. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei n" 1.870/2001 na fcfrrna·proposta. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio Kangussu -

Ermano Batista. 
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PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 5/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei no 5199 <lispõe sobre 
incentivo à adoção de política de controle ambiental. 

A proposição foi publicada no "Minas Gerais" de 20/2/99 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais c de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Incumbe-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame determina que o Estado adote uma política de incentivo 

aos municípios para que estabeleçam programas de controle do meio ambiente, por 
meio do licenciamento ambiental, que deverá observar os parâmetros fixados na 
legislação estadual sobre a matéria. 

O licenciamento ambiental, instrumento previsto na legislação federal que dispõe 
sobre a política nacional do meio ambiente, é um procedimento administrativo que 
tem por objetivo autorizar a implantação de atividades ou a construção de obras 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. De acordo com as 
Resoluções nos 001 e 237, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento 
ocorrerá no âmbito federal, na hipótese de impacto ambiental que envolva mais de um 
Estado e nas matérias de competência privativa da União (energia nuclear, por 
exemplo); no âmbito estadual, quando o empreendimento tiver repercussão regional, e 
no âmbito municipal, nas demais situações. Quando, porém, o município não está 
estruturado administrativamente para promover o licenciamento, essa competência é 
exercida, por força dessas deliberações, pelo Estado membro. Portanto, é necessário 
que o município comprove, perante o poder público estadual, que satisfaz as 
exigências da legislação federal para exercer a sua competência no tocante ao 
licenciamento. 

Esse é apenas um tipo de controle ambiental, uma das formas do exercício do poder 
de polícia administrativa do poder público em matéria de meio ambiente. Outras 
formas de controle existem, como as outorgas, as autorizações para desmatamento, 
etc., que se submetem a um rito próprio, distinto do licenciamento propriamente dito. 
Assim, é preciso ampliar o âmbito do projeto, a fim de incluí-las, pois, coino é sabido, 
muitos municípios não dispõem de corpo técnico qualificado para o exercício dessas 
atividades. 

Por essas razões, propomos o Substitutivo no 1, ná conclusão deste parecer. 
Ressalte-se, a propósito, que se encontra em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei no 
3/99, também do Deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre o Serviço Disque-
Barulho e guarda estreita correlação com a proposição em exame, na medida em que 
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trata do exercício do poder de polícia administrativa relacionada à poluição 
sonora. Dessa forma, recomendamos à Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais estudar a possibilidade de promover a reunião desses assuntos numa única 
proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicídade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 5/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO W 1 

Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo ao serviço municipal de 
controle ambiental. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SEMA -, 

dará suporte técnico, financeiro e operacional para a implantação de serviços 
municipais de controle de empreendimentos ou atividades, públicos ou privados, de 
natureza econômica ou não, potencialmente poluidores ou degradadores do meio 
ambiente. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1°, incumbe ao poder 
público estadual: 

I - oferecer cursos de capacitação de agentes públicos municipais; 
li - realizar obras de infra-estrutura; 
III -tornar disponíveis veículos e equipamentos; 
IV - éeder, sem ônus para os municípios e por tempo determinado, agentes públicos 

estaduais; 
V - auxiliar na implantação de conselhos municipais de meio ambiente; 
VI - celebrar convênio, ajuste ou instrumento congênere com órgãos e entidades 

públicos e privados. 
Art. 3° - Para a~ender ao disposto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes 

de: 
I - dotações consignadas na lei orçamentária; 
11 - fundos estaduais; 
III - convênios celebrados com órgãos e entidades do poder público e da sociedade 

civil organizada; 
IV - doações e legados; 
V - outras fontes. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio Kangussu - Sávio 

Souza Cruz. 
PARECER PARA O l 0 TURNODOPROPOSTADEEMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 61/2001 
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De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Rogério Correia, a proposição em exame visa a 
instituir o teto remuneratório na administração pública estadual. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/8/2001, a proposta foi disuibuída a esta 
Comissão Especial para apreciação, nos termos do art. 111, I, "a", c/c o art. 201, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à Constituição para a análise da qual esta Comissão foi 

constituída visa a instituir o teto remuneratório no Estado. Propõe-se uma norma de 
caráter temporário, até que seja fixado o piso a que se refere o art. 37, XI. da 
Constituição da República, estabelecendo como valor máximo a remuneração paga ao 
Presidente da República. Propõe-se, ainda, a submissão ao teto de diversas parcelas 
pagas aos servidores, não apenas de caráter remuneratório como também 
indenizatório, como é o caso das diárias. Por fim, pretende-se reduzir a remuneração 
que seja superior ao teto a se instituir. 

A matéria é polêmica e nos exige uma análise cuidadosa, que deve iniciar-se 
trazendo à tona o tratamento que lhe foi conferido pelo constituinte originário. 

O Teto Remuneratório na Redação Original da Constituição da República. 
O dispositivo central, na Constituição Federa1, sobre o teto remuneratório é, sem 

dúvida, o inciso XI do art. 37, cuja redação original é a seguinte: 
"Art. 37- .......................................................... . 
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 

remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito 
dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em 
espécie, pelo Prefeito". 

Complementando esse dispositivo, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias estabelece o seguinte: 

'"Art. 17 - Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como 
os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a 
Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 
qualquer título". 

O art. 17 do ADCT cria, pois, uma exceção à irredutibilidade de vencimentos 
estabelecida do inciso XV do art. 37 da Constituição da República. 

O inciso XI transcrito, que veio a ser alterado pela Emenda à Constituição no 19, de 
1999, indicava, em sua redação original, como teto remuneratório dos servidores, os 
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valores percebidos como remuneração, em especte, a qualquer titulo, pelos 
membros dos respectivos Poderes ou titulares de cargo, no caso dos Ministros e 
Secretários, em cada esfera da Federação. Determinava, outrossim, a fixação por lei 
de limite .máximo remuneratório e da relação entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores. 

Observe-se que, nessa sistemática, utilizava-se a expressão "a qualquer título" duas 
vezes: no inciso XI do art. 37 e no art. 17 do ADCT. No primeiro caso, com 
referência ao que os membros de Poder ou Ministros e Secretários recebem; no 
segundo, com referência às parcelas que o servidor recebe, que devem ser submetidas 
ao referido teto. 

A interpretação legislativa da matéria iniciou-se por meio da Lei Federal no 8.448, 
de Zln/92, que regulamenta os arts. 37, inciso XI, e 39, § 1°, da Constituição Federal. 
Dessa lei merece destaque o art. 5°, que traz o seguinte enunciado: 

"Art. 5° - A parcela de remuneração que, na data da promulgação desta lei, exceder 
o limite fixado no inciso li do art. 3° será mantida como diferença individual, em 
valor fixo e irreajustável". 

O art. 3° da mencionada lei, que foi revogado pela Lei no 9.624, de 2/4/98, dispunha 
não apenas que o maior vencimento não poderia ser "mais que vinte vezes o menor" 
(inciso I), mas também que "a sorna das vantagens percebidas pelo servidor não 
poderá exceder a duas vezes o valor do maior vencimento básico ou soldo permitido 
como teto nos termos do inciso anterior" (inciso II), embora excetuasse desse limite 
um rol extenso de parcelas pecuniárias. Saliente-se que o referido art. 5° não teve a 
sua constitucionalidade questionada. 

Sobre a mesma matéria, o art. 2° da Lei Federal n° 8.852, de 4/2/94, dispõe: 
"Art. 2° - Para os fins do inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, o maior 

valor de vencimentos corresponderá, no Poder Executivo, a no máximo 90% (noventa 
por cento) da remuneração devida a Ministro de Estado". 

Observe-se que o dispositivo se refere a vencimentos, definidos no mesmo diploma 
legal como a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao 
cargo, emprego, posto oU graduação. A mesma lei definiu, ainda, o que se entende 
como parcela remuneratória, excluindo desse conceito um rol significativo de 
beneficios pecuniários que não estariam, dessa forma, submetidos ao teto. 

A aplic~ção dos dispositivos mencionados levou a matéria diversas vezes ao 
Supremo Tribunal Federal, que adotou posicionamento retirando ainda mais a 
densidade normativa do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. fazendo-o cair 
no descrédito, ao entender que se excluíam do teto remuneratório as vantagens 
pessoais, tais como adicional por tempo de serviço, incorporação de parcela de cargo 
em comissão (apostilamento), gratificação de risco de vida, entre outras. 

O Teto Remuneratório e a Emenda à Constituição no 19, de 1999 
"A correção de decisões judiciais mediante lei superveniente é ( ... ) freqüente, 

podendo-se falar de um permanente jogo de xadrez entre Congresso e Suprema 
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Corte." Karl Loewenstein, 1959. 

Embora não pareça apropriada a idéia de jogo - em que a fmalidade é vencer o 
adversário- para refletir sobre a dinâmica entre os Poderes Legislativo e Judiciário na 
evolução do direito, é correta a afirmativa de que com freqüência o parlamento, ao 
legislar. pauta-se no posicionamento jurisprudencial, seja para corrigir os rumos de 
determinado entendimento, seja para consagrá-lo. Como uma via de mão dupla, a 
nova legislação dependerá, mais uma vez, da interpretação que irá conferir-lhe o 
Judiciário. 

Tais observações são oportunas para o estudo da matéria em exame, pois as 
alterações nas regras de fixação do teto remuneratório promovidas pela Emenda à 
Constituição n° 19 foram uma reação ao posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, que, como já afmnamos, retirou do inciso XI do art. 39 a sua força 
normativa. Para tanto, o constituinte derivado alterou, por um lado, a sistemática de 
remuneração do membro de Poder, do detentor de mandato eletivo, dos Ministros e de 
Secretários de Estado (§ 4° do art. 39), entre outros, estabelecendo que "serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única"; por outro lado, 
fixou, como teto remuneratório, o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
nos termos da nova redação do inciso XI do art. 37 da Constituição da República: 

"Art. 37- .................................................. .. 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer 
dos Poderes da União, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo c dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal". 

Assim, por um lado, estabeleceu-se que um conjunto de agentes públicos e políticos 
receberá em parcela única e, por outro, determinou-se expressamente que, para os 
demais servidores, "as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza" não poderão 
exceder ao teto remuneratório equivalente ao subsídio do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

A intenção de reduzir os vencimentos que se encontram acima do teto ficou patente 
com a nova redação dada ao inciso XV do mesmo artigo, "in verbis": 

"Art. 37 - ...................................................................... .. 
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 

irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 
4°, 150,11, 153, III, e 153, § 2°, I" (grifo nosso). 

Além da alteração desse dispositivo constitucional, o art. 29 da Emenda 
Constitucional no 19 determina que "os subsídios, vencimentos, remuneração, 
proventos da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias 
adequar-se-ão, a partir da promulgação desta emenda, aos limites decorrentes da 
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Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título". 

Tal dispositivo merece dois comentários: a) quanto à forma, não se pode deixar de 
observar o descuido com a Lei Maior, ao se fixar norma em emenda constitucional 
sem alterar o texto da Constituição. Promove-se, dessa forma, o esfacelamento da 
Constituição Federal, composta de um texto básico e regras disseminadas pelas 
emendas. b) Quanto ao conteúdo, esse dispositivo reproduz o enunciado constante no 
art. 17 do ADCT, salvo a menção à impossibilidade de se invocar o direito adquirido. 

A alteração do texto constitucional, contudo, não surtiu o efeito imediato esperado, 
porque o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa realizada em 24/6/98, 
exarou entendimento de que o inciso XI do art. 37 da Constituição da República, com 
nova redação decorrente da citada emenda, não é auto-aplicável. Embora extensa, 
merece reprodução a seguinte passagem da ata da mencionada sessão: 

"O Supremo Tribunal Federal ( ... ) resolveu: I" deliberar, por 7 votos a 4, vencidos 
os Ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso. Marco Aurélio e flmar Galvão, que 
não são auto-aplicáveis as normas do art. 37, XI, e 39, § 4°, da Constituição, na 
redação que lhes deram os arts. 3° e 5°, respectivamente, da Emenda Constitucional no 
19, de 4 de junbo de 1998, porque a fixação do subsídio mensal, em espécie, de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal - que servirá de teto -, nos termos do art. 48, 
XV, da Constituição, na redação do art. 7" da referida Emenda Constitucional n" 19, 
depende de lei formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência 
disso, o Tribunal não teve por auto-aplicável o art. 29 da Emenda Constitucional no 
19/98, por depender, a aplicabilidade dessa norma, da prévia fixação, por lei, nos 
termos acima indicados, do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Por 
qualificar-se, a definição do subsídio mensal, como matéria expressamente sujeita à 
reserva constitucional de lei em sentido formal, não assiste competência ao Supremo 
Tribunal Federal para, mediante ato declaratório próprio, dispor sobre essa específica 
matéria. Deliberou-se, também, que, até que se edite a lei definidora do subsídio 
mensal, a ser pago a Ministro do Supremo Tribunal Federal, prevalecerão os tetos 
estabelecidos para os três Poderes da República no art. 37, XI, da Constituição, na 
redação anterior à que lhe foi dada pela EC 19/98, vale dizer: no Poder Executivo da 
União, o teto corresponderá à remuneração paga a Ministro de Estado; no Poder 
Legislativo da União, o teto corresponderá à remuneração paga aos membros do 
Congresso Nacional; e no Poder Judiciário, o teto corresponderá à remuneração paga, 
atualmente, a Ministro do Supremo Tribunal Federal;". 

Com essa interpretação, a adoção do novo teto remuneratório estabelecido na 
Constituição Federal ficou pendente de lei regulamentadora, cuja iniciativa deverá ser 
conjunta dos Presidentes da República, da Cãmara dos Deputados, do Senado Federal 
e do Supremo Tribunal Federal, nos termos do inciso XV do art. 48 da Constituição 
da República. A iniciativa conjunta do projeto de lei representa um dos obstáculos à 
·efetividade do novo teto. 
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Informou-nos a Sra. Stella Pacheco Pimenta, Coordenadora do Sindicato dos 

Trabalhadores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em reunião extraordinária 
desta Comissão realizada em 9110/2001, que "os sindicatos do TC c da ALEMG e o 
SINDIFISCO procederam a uma representação conjunta à Procuradoria-Geral da 
República, que foi ajuizada no final de setembro, exigindo implantação da lei em 
àmbito federal". 

Ressalte-se, ainda, que o constituinte derivado, não satisfeito com a Emenda 
Constitucional TI0 19, discute novamente a matéria, por meio da Proposta de Emenda 
Constitucional n" 137-A, de 1999, pretendendo, entre outras questões, possibilitar a 
instituição do subtcto remuneratório pelos Estados. Será que essa mudança é 
necessária? É o que passamos a analisar. 

O subteto remuneratório fixado pelos Estados. 
Seguindo o modelo instituído pelo constituinte originário, o constituinte decorrente 

de Minas Gerais instituiu o teto salarial no Estado, nos termos do § 1 o do art. 24 da 
Constituição, in verbis: 

"Art. 24- ································-························· 
§ 1 o - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 

remuneração do servidor público, observados, corno limites e no âmbito dos 
respectivos Poderes, os valores percebidos corno remuneração, em espécie, a qualquer 
título, pelo Deputado Estadual, Desembargador c Secretário de Estado.". 

Em 9110/2001, esta Comissão Especial realizou reunião extraordinária para discutir 
a matéria com representantes do demais Poderes, do Ministério Público, do Tribunal 
de Contas e dos servidores estaduais. Os Desembargadores Reginaldo Ximencs e 
Dorival Guimarães ressaltaram a importância de se promover maior transparência 
acerca da remuneração das autoridades públicas do Estado, embora tenham 
manifestado receio quanto à constitucionalidade da PEC em exame. Informaram, 
ademais, que o Tribunal de Justiça aplica o teto remuneratório estabelecido no§ 1° do 
art. 24 da Constituição do Estado. Aliás, a aplicabilidade desse dispositivo depois da 
Emenda Constitucional no 19 foi destacada na exposição do Dr. Paulo Edgar Alves, 
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
que se baseou no Parecer n" 11.823, de 15112/2000, da Procuradoria-Geral do Estado. 

O fato é que a alteração de critérios para definição do teto remuneratório na 
Constituição da República gerou controvérsia doutrinária em torno da possibilidade 
de Estado federado ou município instituir teto inferior ao nacional. De um lado, a 
impossibilidade de esses entes federativos adotarem tal medida é advogada pelos 
professores Maria Sílvia Zanella di Pietro ("Direito Administrativo". 11" ed, 1999) e 
Paulo Modesto ("Teto Constitucional de Remuneração dos Agentes Públicos: Uma 
Crônica de Mutações e Emendas Constitucionais". www.direitopublico.com.br, 
acesso em 6111/2001). Esse autor parte do pressuposto de que a retirada do comando 
segundo o qual a "lei fixará o limite máximo ( ... ) [de] remuneração dos servidores 
públicos", constante no início do XI do art. 37, em sua redação original, significa que 
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não podem ser fixados tetos remuneratórios inferiores ao federal. 

De outro lado, registra-se a lição de Luiz Alberto dos Santos, que, durante a 
tramitação da PEC que se transformou na Emenda Constitucional n• 19, preocupava-
se com a efetividade imediata do inciso XI do art. 37 ao afirmar que: 

"o teto remuneratório,( ... ) que é a remuneração do Ministro do STF, incluídas todas 
as suas vantagens, ( ... ) será automaticamente aplicável a todos os Estados e 
Municípios, a menos que fixem, por lei própria, teto inferior para seus próprios 
servidores" ("apud" Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira. "Reforma Administativa -
o Estado, o Serviço Público e o Servidor." Brasília: Ed. Brasília Juridica, 1998, p. 
172). 

Esse, aliás, é o entendimento do Sr. Eduardo Carone Costa, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que assim se manifestou na referida 
reunião extraordinária desta Comissão: 

"Não vejo incompetência do Estado para fixar um subteto, apenas ele deixará de 
viger quando o Congresso Nacional aprovar o teto que está na Constituição Federal. 
A legislação estadual poderá ser recepcionada ou não". 

Parece-nos acertada a segunda posição. A retirada daquele comando não signfica a 
vedação ao subteto, mas a sua desconstitucionalização: não há obrigatoriedade de a lei 
fixar o limite remuneratório máximo, o que não significa que os Estados e municípios 
não possam instituí-lo. A diversidade econômica e social dos entes federativos leva-
nos a este entendimento: na mesma estrutura federativa convivem, de um lado, a 
União, com um orçamento na cifra dos bilhões e competências materiais e legislativas 
que lhe exigem técnicos profundamente capacitados para auxiliar os agentes políticos 
em decisões de elevada complexidade, e do outro, centenas de municípios com 
orçamento inferior a R$1 0.000.000,00, cujas decisões não apresentam o mesmo grau 
de complexidade das da União. Assim, não se pode vedar a possibilidade de os entes 
federativos menores fixarem teto remuneratório inferior ao teto nacional e compatível 
com a sua realidade. 

Ademais, Exação de remuneração e seus limites diz respeito à organização 
administrativa do ente federativo, cuja competência para legislar sobre essa matéria 
compõe o núcleo da autonomia de auto-organização que caracteriza a Federação. 
Qualquer limitação a essa autonomia deve estar explícita no texto constitucional. Vale 
reproduzir as palavras de André Luiz Borges Netto, em obra intitulada .. Competências 
Legislativas dos Estados-Membros": 

"Para realçar a característica da autonomia constitucional. devem os Estados-
membros, isto sim, desmembrar assuntos já tratados pelo constituinte originário, 
adaptando-os às realidades regionais, bem como inovar em tudo aquilo que se faça 
necessário para bem tratar dos assuntos de interesse local, desde que se legisle de 
forma compatível com os modelos criados pela Carta da República" ("Competências 
Legislativas dos Estados-Membros". Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pág. I 09). 

Aliás, o comando constitucional segundo o qual "lei fixaria teto remuneratório" 
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tinha efeito prático limitado, porque a alteração de vencimentos também depende 
de lei: sendo ambas da mesma hierarquia, a lei que alterava os vencimentos poderia 
revogar ou excepcionar aquela que fixava o teto. Talvez resida aí o motivo de se 
retirar esse comando do texto constitucional. 

Saliente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, em medida liminar 
no autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.075-7, o decreto do Estado de 
Rio de Janeiro que fixava teto remuneratório estadual. Posteriormente, a mesma regra 
foi fixada por meio da Lei Estadual no 3.548, de 10/4/2001, cuja constitucionalidade 
também foi questionada no STF (ADIN no 2465-5), que ainda não se manifestou 
sobre o pedido liminar. 

A Redação da Proposta de Emenda à Constituição no 61/2001 
A proposta em exame visa a introduzir dispositivo de caráter transitório no ADCT 

da Carta mineira, instituindo ""teto salarial equivalente à remuneração bruta paga em 
espécie ao Presidente da República". Propõe submeter ao teto, "além do valor 
recebido a título de vencimento, aqueles decorrentes de qualquer tipo de gratificação, 
adicional, abono, prêmio, diária ou verba de representação", reduzindo a remuneração 
que estiver acima do teto. 

A aprovação da PEC nestes termos geraria uma dúvida hermenêutica: "a 
Constituição Estadual teria dois tetos remuneratórios - um nas disposições 
permanentes e outro nas provisórias - ou aquele seria revogado?". Fica, pois, evidente 
a necessidade de nova redação para a proposta em exame. Um novo teto 
remuneratório, caso seja essa intenção, poderá até represenar aumento e despesa, pois 
a remuneração do Presidente da República é superior aos paradigmas estabelecidos no 
§ 1 o do art. 24 da Constituição da República. 

Optamos não por instituir um teto, mas por aperfeiçoar o critério existente. 
A ausência de densidade normativa do inciso XI do art. 39 da Constituição da 

República decorre, como já se afirmou neste parecer, do entendimento adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal segundo o qual não se submetiam ao teto nacional as 
parcelas de natureza pessoal, que passaram a ser chamadas de 'penduricalhos'. Em 
virtude disso, a Emenda à Constituição no 19 alterou a redação do mencionado 
dispositivo e de tantos outros, visando a fixar um limite máximo de remuneração 
diante do qual não se encontre subterfúgio. O rigor foi tamanho, que, talvez por isso 
mesmo, o novo teto remuneratório ainda não tenha logrado efetividade. 

A questão fundamental é, pois, submeter ao teto remuneratório todas as parcelas de 
caráter remuneratório definidas em lei. Não se pode esquecer de que o fundamento 
dos benefícios pecuniários concedidos aos servidores não reside em um suposto 
.. direito natural": é o direito positivo que os prevê. Por evidente, o legislador estadual 
pode acrescentar a cada norma legal que prevê um benefício a seguinte ressalva: o 
servidor não fará jus a esse benefício se ultrapassar o teto remuneratório estabelecido 
no § I o do art. 24 da Constituição do Estado. Se o legislador pode fazer isso, com 
muito maior propriedade pode o constituinte derivado estadual introduzir dispositivo 
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Nesse sentido, o melhor caminho é submeter áo teto existente as parcelas de caráter 
pessoal e qualquer outra de caráter remuneratório, ressalvado o adicional por tempo 
de serviço, que é um benefício assegurado na própria Constituição. 

Questão diversa é saber se se pode reduzir a remuneração daqueles que, na data de 
promulgação desta proposta, recebem valores superiores aos paradigmas 
estabelecidos pelo§ 1• do art. 24 da Constituição Estadual, em virtude das vantagens 
de caráter pessoal. 

Diversos autores sustentam a impossibilidade de redução da remuneração e dos 
vencimentos em virtude do direito adquirido. Alexandre Moraes, por exemplo, afirma 
que "com a alteração do texto constitucional, não haverá mais dúvidas sobre a 
obrigatória inclusão das vantagens pessoais para fins de teto salarial, para a fixação de 
subsídios futuros, respeitados, os direitos adquiridos, nos termos do art. 60, § 4•, IV, 
da Constituição Federal,. ("Reforma Administrativa. Emenda constitucional no 
19/98", Ed. Atlas, 2000, p. 53). O mesmo entendimento é adotado, entre outros, por 
Maria Silva Zanella de Pietro, na obra já citada, e Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 

É verdade que o art. 17 do ADCT da Constituição da República, já transcrito neste 
relatório, estabelece que não se pode invocar o direito adquirido contra a redução de 
remuneração para ajustá-la aos limites fixados pela própria Constituição. Trata-se de 
uma exceção ao direito adquirido e à regra da irredutibilidade dos vencimentos, 
previstos, respectivamente, no inciso XXXVI do art. 5° e no inciso XV do art. 37 da 
Constituição da República, contudo, o mencionado dispositivo do ADCT admite a 
possibilidade de redução da remuneração cujo valor ultrapasse os limites fixados pela 
Constituição Federal. Essa exceção não autoriza ao poder decorrente reformador 
impor a redução da remuneração daqueles que, com base na legislação vigente nà 
época, adquiriram direito a determinadas parcelas que elevaram seus estipêndios. 
Segundo regra de hermenêutica, a exceção deve ser interpretada de forma restri.tiva. 
Mai'" uma vez acompanhamos entendimento do Conselheiro EduardÓ Carone, que 
assim se manifestou na citada reunião extraordinária: "Não vejo como suprimir os 
direitos que foram dados legitimamente e legalmente. Não vejo como essa proposta 
de emenda à Constituição Estadual poderia ultrapassar essa questão das vantagens 
pessoais". 

Vivemos em um momento histórico em que a globalização da economia fragiliza a 
capacidade regulatória dos Estados, suscitando um sentimento de insegurança jurídica 
nas pessoas. Nesse quadro social ameaçador, mais do que nunca se faz necessário o 
respeito aos direitos adquiridos; nada nos impede. contudo, de vedar qualquer 
elevação das remunerações cujo valor ultrapassa o teto. Dessa forma, o tempo se 
encarregará de ajustá-las aos limites fixados na Carta mineira. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição TI 0 
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61/2001 na forma do Substitutivo n• I. que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO W I 
Acrescenta o § 9o ao art. 24 da Constituição do Estado e o art. I 03 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. I o - O art. 24 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 9•: 
"Art. 24- ··········································································· 
§ 9° - Para efeito do disposto no § 1 o deste artigo, inc1uem-se no limite da 

remuneração do servidor público as vantagens pessoais ou qualquer outra de caráter 
remuneratório, ressalvado o benefício a que se refere o inciso I do art. 31 desta 
Constituição. 

Art. zo - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido do 
seguinte art. 103: 

"Art. I 03 - A remuneração de servidor que, na data de publicação da emenda que 
acrescentou este artigo à Constituição do Estado, estiver acima do limite fixado por 
esta Constituição, não sofrerá nenhum acréscimo nem reajuste enquanto não se 
adequar ao mencionado limite.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Dilzon Melo, Presidente - Ermano Batista, relator- Durval Ângelo. 

PARECER PARA O I o TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 6812001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros desta Casa, e tendo como primeiro signatário o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe acrescenta dispositivo ao 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/09/2001, a proposição foi encaminhada 
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, "a", ele o art. 
201, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à Constituição em análise tem por escopo acrescentar 

dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da 
Constituição mineira. estabelecendo que integram o Sistema Estadual de Ensino a 
UEMG e a UNIMONTES, bem como as fundações educacionais de ensino superior 
criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal existentes na data da 
promulgação da Carta Estadual. 

A medida visa a assegurar que as referidas instituições permaneçam vinculadas ao 
Sistema Estadual de Ensino e, conseqüentemente, sob a supervisão pedagógica do 
Conselho Estadual de Educação. 

A proposta foi motivada pelo recente questionamento da Procuradoria-Geral da 
República junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade n" 2501-5, em face dos arts. 81 e 82 do ADCT da 
Constituição Estadual. O art. 81 determina a criação da Universidade do Estado de 
Minas Gerais, estabelecendo os prazos e as condições de sua instalação; o art. 82 
regula a situação das fundações educacionais instituídas pelo poder público e 
transforma a Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior em Universidade Estadual 
de Montes Claros. 

A polêmica levantada pela ADIN n" 2.501-5 gerou incertezas e instabilidade no 
âmbito das duas universidades estaduais, que, não obstante a reduzida atenção 
conferida pelo Poder Executivo a essas instituições, têm firmado sua trajetória no 
cenário da educação superior no Estado, oferecendo significativa conuibuição nos 
setores de ensino, pesquisa e extensão, desde sua criação. Só a UNIMONTES conta 
40 anos de existência e hoje atende a mais de 200 municípios. 

Posteriormente ao ajuizamento da ação de inconstitucionalidade, o Ministro da 
Educação declarou à imprensa que não teve a intenção de questionar a existência das 
universidades estaduais e que houve um equívoco na fundamentação desse 
instrumento jurídico, que deveria tão-somente se ater às questões ligadas à 
competência do Conselho Estadual de Educação para supervisionar instituições 
particulares. 

No enlanto, ficaram evidentes os efeitos danosos originados pela equivocada 
iniciativa do Ministério da Educação para a imagem das nossas universidades, efeitos 
esses que repercutiram não somente no âmbito de sua comunidade acadêmica, mas 
também em toda a sociedade mineira. 

Quanto ao questionamento relativo à competência do Conselho Estadual de 
Educação para supervisionar as fundações educacionais instituídas pelo poder público 
ou com sua participação, a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, por meio 
do Parecer n" 8.090, de 28/8/91, já havia se manifestado favoravelmente à validade 
dos Pareceres n"s 176/90 e 497/91, do Conselho Estadual de Educação, que ratificam 
a constitucionalidade do inciso li do § I" do art. 82. 

Revela-se interpretação calcada na razoabilidade o seguinte inserto, destacado do 
Parecer n" 176/90, do Conselho Estadual de Educação: 

"A extinção dos vínculos existentes com o Poder Público (inciso li do § 1 o do art. 
82) deve significar que o Estado deixa de deter a chamada "puissance publique", do 
direito francês, a parcela de Poder, assuntos que deverão ser definidos nas alterações 
estatutárias. Nem por isso a fundação deixará de ser oficial, por isso mesmo o 
constituinte teve a cautela de colocá-las sob a 'supervisão pedagógica' do Conselho 
Estadual de Educação. A extinção dos vínculos significa, por exemplo, que o Estado 
pode deixar de nomear os seus dirigentes ou aprovar seus estatutos. Não desfigura a 
fundação de suas raízes oficiais". 

Dessa forma, a proposta de emenda à Constituição em tela vem a se constituir em 
meio oportuno e válido de afirmar, em nosso ordenamento constitucional, a legítima 
vinculação da UEMG, da UNIMONTES e das demais fundações educacionais 
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Sugerimos, para aperfeiçoamento da proposta original, a Emenda no 1, acrescendo 
ao art. 82 o § 4°, que preserva o texto da proposição apresentada, porém retira as 
siglas UEMG e UNIMONTES, uma vez que estas só posterionnente à criação das 
instituições passaram a ser adotadas. A correção toma mais adequado o dispositivo à 
circunstância temporal que caracteriza as disposições transitórias. 

A Comissão de Redação Final deverá adequar a ementa da proposta à emenda 
apresentada, caso aprovada. 

Conclusão 
Pelo exposto. manifestamo-nos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 68/2001 com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDAN" 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica acrescido ao art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais o seguinte § 4°: 
'Art. 82.- ............................................................. . 
§ 4• - Integram o Sistema Estadual de Ensino a Universidade do Estado de Minas 

Gerais a Universidade Estadual de Montes Claros e as fundações educacionais de 
ensino superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal e existentes na 
data da promulgação da Constituição do Estado.'."". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
José Henrique, Presidente- Pastor George, relator- Fábio A velar. 
PARECER PARA O ]•TURNo DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.803/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe dispõe sobre 
a criação e a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- SIAFI- Assembléia. 

Publicada, foi a proposição distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Em seguida, a matéria foi analisada pela Mesa da Assembléia, que opinou pela 
aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Vem;· agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos 
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", 
do Régifnento Interno. 

_ Fundamentação 
O projeto em análise objetiva estabelecer diretrizes e fixar o prazo para a criação do 

sistema integrado de administração financeira da Assembléia Legislativa com vistas a 
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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, tendo como parâmetro 
norteador a compatibilização do princípio constitucional da separação e da autonomia 
dos Poderes _com a adoção de padrões modernos de transparência e de conduta. Nesse 
sentido, a transparência fiscal é tratada na Lei Complementar Federal n• I OI, de 2000, 
como um princípio de gestão, que tem por finalidade franquear ao público acesso a 
informações relativas às atividades financeiras do Estado e deflagrar, de forma clara e 
previamente estabelecida, os procedimentos necessários à divulgação desses dados. 

A divulgação, pela Internet e pelo diãrio oficial do Estado, do demonstrativo mensal 
da execução orçamentária da Assembléia, em que constarão as despesas segundo a 
sua natureza, definida nos termos do art. 3° da Portaria Interministerial 0° 163/01, e do 
Relatório de Gestão Fiscal assegura a fidedignidade das informações e o acesso 
facilitado do cidadão. Cabe salientar que o atual sistema, criado em 1993 para atender 
à necessidade de sistematizar a gestão 'financeira do Poder Executivo, conhecido 
como SIAFI - "MG, oferece transparência relativa, dadas as suas características 
técnicas de construção. Com efeito, trata-se de um sistema complexo cuja utilização 
requer especialistas c cujo acesso é restrito, não estando disponível para a consulta·· 
pelo cidadão, em desacordo com o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal "in 
verbis": 

.. Art. 48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, os 
orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos". 

A Emenda n• 1 faculta ao· Ministério Público o acesso ao SIAFI · Assembléia 
mediante senha personalizada, nos termos do regulamento. Concordamos com o 
parecer elaborado pela Mesa e opinamos pela sua rejeição, tendo em vista que não 
compete a este Poder, po~ meio de resolução, atribuir competência ao Ministério 
Público. 

Em conclusão, não há óbice quanto aos aspectos financeiro e orçamentário. Ao 
contrário, o projeto estabelece medidas de economia processual e promove a 
simplificação e a racionalização da gestão financeira das contas da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, sem prejuízo do princípio constitucional da publicidade e da 
imprescindível transparência na administração dos recursos públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n• 

I .803/2001 no 1• turno, e pela rejeição da Emenda n• I. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo , Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria - Ivair 

Nogueira. 
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De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em pauta obriga as 
empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam disquetes a recolhê-los 
quando inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental. 

Distribuída à Comissão de Constituição c Justiça, esta concluiu pela juridicidadc, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo no I, que 
apresentou. 

Em seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao 
art. 188, ele o art. l 02, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva obrigar as empresas produtoras, distribuidoras e 

comerciantes de disquete para ser usado em computador, que estabeleçam programa 
de recolhimento ou destruição destes, sem causar poluição ambiental. 

Após examinar a matéria e entender que seriam necessários alguns reparos para 
conigir algumas irregularidades, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o 
Substitutivo n° I. Este altera a Lei n° 13.766, de 30111/2000, que versa sobre a política 
estadual de apoio ao incentivo à coleta seletiva de lixo, delegando ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM - o estabelecimento de normas para o 
recolhimento. restituição, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos, cujas composições físico-químicas, por suas 
especificidades, necessitem de procedimentos especiais ou diferenciados para descarte 
no meio ambiente, tais como disquete de computador. 

A proposição em análise não gera despesas para os cofres públicos e não provoca 
impacto no orçamento estadual. Trata-se de medida -administrativa que delega a um 
órgão do Estado a competência para normatizar a matéria, ao mesmo tempo em que ... 
disciplina a conduta dos usuários com relação aos resíduos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.746/2001, no lo 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon MelO - Luiz Fernando 

Faria. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.8741200 l 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe permite a 
celebração de convênios entre as universidades do sistema estadual e os municípios 
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mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s I a 3, que 
apresentou. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com as Emendas n(Js 1 a 3. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao 
an. 188, c/c o an. I 02, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva possibilitar a celebração de convênios entre as 

universidades do sistema estadual de ensino e os municípios para realização dos 
cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que, 
visando adequá-la aos aspectos legais, promoveu alguns ajustes, oferecendo as 
Emendas n(Js 1 a 3. 

Vale registrar que as universidades são órgãos que possuem toda uma infra-
estrutura legal, humana e material para implantar cursos superiores e, com o apoio da 
Prefeitura, poderão fazê-lo com eficiência. Desse modo, poder-se-á aproveitar a 
máquina administrativa desses estabelecimentos de ensino estaduais para celebrar os 
referidos convênios. Assim, verificamos que a repercussão financeira do projeto sob 
comento se resume basicamente na flexibilização dos recursos disponíveis, já 
incluídos em dotação orçamentária, e no aproveitamento dos recursos humanos já 
existentes. 

A proposição é procedente, mormente quando se considera que vai ao encontro das 
necessidades escolares dos municípios e do Estado, elevando as oportunidades de 
acesso dos docentes à formação exigida pelas normas nacionais para a educação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.874/2001 no I" 

turno, com as Emendas n"s I e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda 
n(J 4, a seguir apresentada. 

EMENDAN"4 
Acrescente-se ao art. I (J o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1°- ..................................................... . 
Parágrafo único - Ficam estendidas as disposições desta lei às fundações 

mantenedoras de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Ensino.". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Ivair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 451/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 
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De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n• 451/99 dispõe 

sobre o controle de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs - no Estado de 
Minas Gerais. 

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo TI0 2 com as Emendas D0 S 2 a 5, o 
projeto retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. A redação do 
vencido, anexa, integra o parecer. 

Fundamentação 
Os intensos debates durante a discussão do projeto em exame, nas Comissões a que 

foi distribuído e no Plenário no 1 o turno, revelam que o tema dos Organismos 
Geneticamente Modificados - OGMs -, ou organismos transgênicos, é matéria 
basLante instigante c polêmica. 

Instigante porque traz consigo a novidade trazida pela evolução de métodos e 
técnicas de engenharia genética que permitem a manipulação de genes de espécies 
diferentes, de forma inconcebível na natureza. A finalidade é acrescentar ao 
organismo receptor caracteristicas desejáveis encontradas num organismo doador, 
como, por exemplo, resistência a uma determinada praga ou maior capacidade de 
conversão de nutrientes, e, com isso, incrementar a produtividade ou a qualidade do 
organismo receptor. 

A polêmica se estabelece porque o assunto envolve, além dos interesses 
econômicos relativos à produção e à comercialização de alimentos de origem animal 
ou vegetal, aspectos ligados à saúde humana e à proteção ambiental. O que preocupa 
a sociedade são as possíveis conseqüências indesejáveis para o ser humano e o meio 
ambiente, advindas de uma modificação genética mal ou pouco estudada. 

Para melhor compreensão do assunto, a Assembléia promoveu ampla discussão 
com a comunidade científica, órgãos de pesquisa oficiais e representantes da 
sociedade civil organizada, por meio de uma audiência pública desta Comissão, em 
conjunto com a Comissão de Saúde, e de um ciclo de debates. Nesses encontros 
foram colhidos os subsídios que permitiram a formulação do projeto original e das 
alterações propostas durante sua tramitação, na forma de emendas e substitutivos. 

O Substitutivo no 2 com as Emendas n° 2 a 5 na "forma do vencido no 1 o turno 
representa um avanço nas negociações entre os diversos grupos interessados na 
matéria. ·Contempla, também, as principais reivindicações oriundas de debates c 
reuniões informais com representantes de instituições governamentais e não 
governamentais ligadas à questão, ocorridos após a audiência e o debate públicos. 

Nessa intensa busca de entendimento, notamos que a proposição ainda merece 
alguns reparos. Sem prejuízo do que foi aprovado no 1 o turno, apresentamos, ao final 
deste parecer, outro substitutivo, com a finalidade de agregar propostas que, a nosso 
ver, representam um amadurecimento em torno do assunto. Estamos sugerindo 
alterações que tornam mais claro o entendimento de diversos dispositivos, bem como 
a supressão de outros que julgamos repetitivos, portanto desnecessários. 

Esperamos, com isso, contribuir para que o Executivo estadual disponha de meios 
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eficazes para controlar a utilização de organismos transgênicos em território 
mineiro, atividade já regulamentada no âmbito federal, mas que, diante de sua 
relevância e implicações nas áreas de saúde, meio ambiente e segurança alimentar, 
não admite que o Estado federado se omita. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 451/99, no 2" 

turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 o turno, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N" 1 

Dispõe sobre a pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o 
annazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de 
Organismo Geneticamente Modificado - OGM - e de produto que contenha ou tenha 
utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, no Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento, o 

transpone, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de OGM ou de produto 
que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo 
observarão, além do estabelecido na legislação federal específica em vigor, as normas 
fixadas nesta lei e em sua regulamentação. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder Executivo 
manterá cadastro das instiLuições que exercem as atividades descritas no art. I o e 
fiscalizará qualquer atividade ou projeto realizados no Estado que envolvam OGM ou 
produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo. 

An. 3"- Depende de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental - ElA-RIMA -e do 
respectivo licenciamento no órgão competente o experimento de campo que envolva 
OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu 
processo produtivo. 

§ 1" - O ElA-RIMA referente a atividade ou projeto desenvolvido por instituição 
pública ou privada de ensino Ou pesquisa poderá ser realiZado pela própria entidade, 
desde que habilitada pelo órgão estadual competente. 

§ 2° - Ficam dispensadas do licenciamento de que trata o "caput" deste artigo as 
atividades de pesquisa científica que envolvam OGM desenvolvidas por instituições 
que detenham o Cenificado de Qualidade em Biossegurança, de que tratam o § 3" do 
art. 2" da Lei n" 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art. 8" do Decreto n" 1.752, de 20 
de dezembro de 1995, devendo o projeto de pesquisa ser encaminhado ao Conselho 
Estadual de Bioética. 

An. 4"- O projeto de pesquisa que envolva OGM ou produto que contenha ou tenha 
utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, observado o disposto no 
art. 3° e as normas de biossegurança, será precedido de: 

I- inscrição no cadastro de que trata o art. zo desta lei.; 
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11- parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
III - autorização conjunta das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, no 
âmbito de suas respectivas competências, diante das especificidades do projeto. 

Art. SO - Para produzirem, annazenarem, transportarem, manipularem ou liberarem 
no meio ambiente OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em 
qualquer fase de seu processo produtivo, em escala industrial ou comercial, as 
entidades e instituições, públicas ou privadas. observarão as seguintes exigências: 

I - comprovação do registro do produto no órgão competente; 
11 -inscrição no cadastro de que trata o art. 2" desta lei; 
III- apresentação dos resultados de análise de risco à saúde humana; 
IV - autorização conjunta das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, no 
âmbito de suas respectivas competências. 

Art. 6° - A pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento, o 
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de OGM ou de produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo 
realizados em desacordo com o disposto nesta lei constituem infrações 
administrativas, sujeitas às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem 
prejuízo de outras sanções cíveis e penais cabíveis: 

I - apreensão de produtos, máquinas e equipamentos; 
II- suspensão da atividade; 
IIJ - interdição da área; 
IV - multa de 500 a 500.000 Unidades Fiscais de Referência - UF1Rs -, que será 

aplicada em dobro em caso de reincidência; 
V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente. 
Art. 7° - Fica criado o Conselho Estadual de Bioética, órgão consultivo, normativo e 

deliberativo, composto por membros efetivos e suplentes designados pelo Governador 
do Estado, c constituído, paritariamente, por representantes do poder público e da 
sociedade civil, nas áreas de saúde, agropecuária, meio ambiente, bioética, defesa d.o 
consumidor e segurança alimentar, com as seguintes competências: 

I - analisar e emitir parecer sobre produção, comercialização, annazenamento, 
transporte, manipulação e liberação no meio ambiente de OGM ou produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, 
ouvido o Grupo Técnico Assessor; 

11 - colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança- CTNBio - nas 
matérias de sua competência; 

lll - recomendar aos órgãos de vigilância sanitária estadual e federal a cassação ou a 
suspensão do registro de OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em 
qualquer fase de seu processo produtivo, que não atenda ao disposto na legislação 
pertinente; 
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IV - propor e divulgar normas técnicas de segurança alimentar, ambiental e de 

saúde relativas à pesquisa, à comercialização, à manipulação e à liberação no meio 
ambiente de OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer 
fase de seu processo produtivo; 

V - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre OGM ou produto cujo material 
genético tenha sido modificado por técnica de engenharia genética durante qualquer 
fase de seu processo produtivo; 

VI - expedir a regulamentação técnica necessária à implementação desta lei. 
Parágrafo único - Será constituído junto ao Conselho Estadual de Bioética um 

grupo técnico assessor, com função consultiva, fonnado por profissionais com 
reconhecido conhecimento técnico-científico na área de biossegurança. 

Art. 8° - Compete às Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, no 
âmbito de sua competência, observado parecer técnico conclusivo do Conselho 
Estadual de Bioética: 

I - manter cadastro atualizado de OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado 
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo e das pessoas físicas e jurídicas que 
desenvolvam atividades com eles relacionadas, observado o disposto nos arts. 4° e 5° 
desta lei; 

11 - fiscalizar e monitorar a pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o 
armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de 
OGM ou de produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu 
processo produtivo; 

III - autorizar a realização de projeto ou atividade que envolva OGM ou produto 
que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, 
nos termos do disposto nos arts. 4° e 5° desta lei; 

IV- aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei no 13.317, de 24 de setembro 
de 1999, e, cumulativamente, aquelas previstas na Lei Federal no 8.974, de 5 de 
janeiro de 1995. 

Art. 9° - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - destinará recursos orçamentários específicos para o financiamento de 
projetos, atividades, treinamento e capacitação do corpo técnico do Estado, 
relacionados à pesquisa de biossegurança com OGM no Estado, que atendam às 
exigências contidas nos arts. 4° e 5° desta lei. 

Parágrafo único Os recursos provenientes das multas decorrentes do 
descumprimento desta lei serão utilizados no custeio das atividades que envolvam 
OGM desenvolvidas pelas Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, bem 
como no treinamento e capacitação de seus servidores envolvidos com biossegurança 
comOGM. 

Art. 10 - As empresas que já exercem atividades relacionadas com OGM ou 
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produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo têm o prazo de cento e vinte dias contados da publicação desta lei, para se 
adaptarem às suas exigências. 

Art. 11 -Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cento c vinte) dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
José Milton, Presidente e relator- Fábio A velar- Maria José Haueisen. 

Redação do Vencido no I o Turno 
PROJETO DE LEI N" 451/99 

Dispõe sobre a pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o transporte, a 
entrada, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de organismo geneticamente 
modificado- OGM -.no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. 1• - O Estado, atendendo ao disposto no art. 225 da Constituição Federal, 

adotará medidas que assegurem a integridade e a diversidade do seu patrimônio 
genético e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético, instaladas em seu território. 

Art. 2° - A pesquisa, a produção, a comercialização, o annazenamento, o transporte, 
a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de organismo geneticamente 
modificado no Estado observarão, além do estabelecido na legislação federal 
específica em vigor, as normas complementares fixadas nesta lei e em sua 
regulamentação. 

Parágrafo único - O Poder Executivo manterá cadastro de qualquer atividade ou 
projeto que envolva OGMs no Estado. 

Art. 3° - Dependem de licenciamento ambiental no órgão competente quaisquer 
atividades ou projetos que envolvam a liberação de OGMs no meio ambiente, no 
Estado. 

Parágrafo único - Ficam dispensadas do licenciamento de que trata o "caput" deste 
artigo as atividades de pesquisa científica desenvolvidas por instituições que 
detenham o Certificado de Qualidade em Biossegurança, de que tratam o § 3• do art. 
2• da Lei n• 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art. s• do Decreto n• 1.752, de 20 de 
dezembro de 1995. 

Art. 4° - O projeto de pesquisa que envolva organismo geneticamente modificado, 
observadas as normas vigentes de biossegurança, será precedido de: 

I - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
II - autorização conjunta das Secretarias de Estado da Saúde, do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mediante 
licenciamento junto aos seus órgãos competentes. 

Art. 5° - As entidades e instituições que desejarem produzir, comercializar, 
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obrigadas ao cumprimento das seguintes exigências: 

I - registro no órgão federal competente; 
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II - autorização conjunta das Secretarias de Estado da Saúde, do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mediante 
licenciamento junto aos seus órgãos competentes. 

m - apresentação dos resultados da Análise de Risco à Saúde Humana; 
IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
Art. 6°- A pesquisa, a produção, o annazenamento, o transporte, a manipulação e a 

liberação, no meio ambiente, de OGMs que não atenderem ao disposto nesta lei 
constituem infrações administrativas, sujeitas às seguintes penalidades, que poderão 
ser cumulativas: 

I -apreensão de produtos, máquinas e equipamentos; 
II- suspensão da-atividade; 
III - interdição da área; 
IV- multa; 
V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente. 
Art. 7° - Fica criado o Conselho Estadual de Bioética, órgão colegiado de caráter 

permanente e consultivo, composto por membros efetivos e suplentes, designados 
pelo Governador do Estado e constituído, paritariamente, por representantes do 
governo e da sociedade civil organizada, nas áreas de saúde, agropecuária, meio 
ambiente, bioética, defesa do consumidor e segurança alimentar, competindo-lhe: 

I - analisar e emitir parecer conclusivo sobre produção, comercialização, 
annazenamento, transporte, manipulação e liberação, no meio ambiente, de OGMs, 
ouvido o Grupo Técnico Assessor. 

II - colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio - nas 
matérias de sua competência; 

III - recomendar aos órgãos de vigilância sanitária estadual e federal a cassação ou 
suspensão do registro de OGMs; 

IV - expedir normas técnicas de segurança alimentar, ambiental e de saúde relativas 
à pesquisa, comercialização, manipulação e à liberação, no meio ambiente, de OGMs 
no Estado; 

V- promover e divulgar estudos e pesquisas sobre OGMs. 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Bioética deverá constituir um Grupo 

Técnico Assessor, com função consultiva, formado por profissionais com reconhecido 
conhecimento técnico-científico na área de biossegurança., aplicada à engenharia 
genética. 

Art. s• - Compete à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, dentro de suas competências, observado o parecer técnico 
conclusivo do Conselho Estadual de Bioética: 
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II - fiscalizar e monitorar a produção, o transporte, a comercialização, a 
manipulação e a liberação de OGMs no meio ambiente, bem como todas as atividades 
e projetos relacionados a OGMs; 

III - manter cadastro dos OGMs c das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam 
atividades a eles relacionadas no Estado, observado o disposto nos arts. 4° e 5° desta 
lei. 

IV- acompanhar, observado o disposto nos arts. 4' e 5' desta lei, a realização de 
pesquisa, experimentos e demonstrações, no Estado, com materiais transgênicos ou 
derivados destes. 

V - expedir a regulamentação técnica necessária à implementação da presente lei. 
VI- aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei n' 13.317, de 24 de setembro 

de 1999, e, cumulativamente, aquelas previstas na Lei Federal n.' 8.974, de 5 de 
janeiro de 1995. 

Art. 9' - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - destinará recursos orçamentários específicos e utilizará os recursos 
provenientes de multas para o financiamento de projetos e atividades relacionados à 
pesquisa de biossegurança com OGM no Estado, que atendam às exigências contidas 
nos arts. 4° e 5° desta lei. 

Art. 10 - As empresas que já exercem atividades relacionadas com OGMs têm o 
prazo de cento e oitenta dias para se adaptarem às exigências desta lei, a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da data de 
sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.501/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe institui, no 

ãmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, a modalidade de licitação denominada "pregão", para a aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, do próprio autor 
da proposição, com as Emendas n•s 2 a 4, apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública. Vem agora a esta Comissão para receber parecer no 2° turno, 
nos termos regimentais. 

Segue, em anexo, a redação do -vencido, que é pane integrante deste parecer. 
Fundamentação 

O Projeto de Lei n' 1.501/2001 institui uma nova modalidade de licitação no 
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Estado, denominada "pregão", para a aquisição de bens e serviços comuns. É 
caracterizada como uma inversão do procedimento licitatório. Primeiramente, são 
abertas as propostas, e, após estas serem julgadas e classificadas, somente o licitante 
vencedor é chamado para comprovar a habilitação. Revela-se como um procedimento 
mais rápido, simples e eficiente, e, portanto, é extremamente benéfica a sua adoção 
pelo Estado. 

Na fonna aprovada, o projeto se coaduna com as diretrizes da Medida Provisória no 
2.182-18 (última reedição), considerada nonna geral de observãncia obrigatória pelos 
Estados. As sugestões apresentadas pelas comissões que analisaram a proposição 
foram contempladas na redação do vencido, e, por isso, somos por sua aprovação sem 
alterações. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 

1.501/2001, na fonna do vencido. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Carlos Pimenta -

Cristiano Canêdo. 
Redação do Vencido no 1• Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.501/2001 

Institui, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada "pregão", para a 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Para a 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 mercado. 

§ 2• - O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns de que trata este 
artigo. 

Art. zo - Pregão é a modalidade de licitação para a 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 é da 
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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 a fixação dos prazos para o 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; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as 
especificações que, por serem excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 

III- 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 sua 
maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo, posto, graduação ou emprego 
público em órgão ou entidade da administração pública, preferencialmente 
.perténcentes 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 clas~ificação, 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: 

I - 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 eletrônicos, nos tennos do 
regulamento de que trata o parágrafo único do art. 2o; 

II - no aviso, constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do l_ocal, dos 
dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital e poderão ser 
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recebidas as propostas; 

III - 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 8 (oito) dias úteis; 

V - no dia, na hora e no local designados, será realizada sessão pública para o 
recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se 
e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a 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; 

VII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

VIII - não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 
VII, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

IX - para o julgamento e a classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

X - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade; 

XI - 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 a verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital; 

XII - a habilitaÇão far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação 
regular perante a Fazenda Estadual. a seguridade social e o Furido 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; 

XIII - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor; 

XIV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para a 
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; 

XV - nas situações previstas nos incisos X, XIV e XXI, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor; 

XVI - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

~-----------~------------~ 
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motivadamente, a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados a 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; 

XVII - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

XVIII - 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~ 

XIX - o prazo para a decisão de recurso é de 5 (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 d.efinido em edital; 

XXI- se o licitante vencedor, convocado no prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XIV. 

Art. go - É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
li - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para sua participação no 

certame; 
III - 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. 

An. 9•- O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 

An. 1 O - O licitante que deixar de entregar a 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 5 (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, visando à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no 
parágrafo único do art. :2°. 

An. 12 - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da 
Lei Federal n.• 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n• 9.444, de 27 de novembro 
de 1987. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. I 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 

'----------0 -------' 



PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.155/2000 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
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De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei no 1.155/2000 
teril por objetivo proibir o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas c 
comuns no Estado. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, com as Emendas D0 S 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Subemenda 0° 1 à Emenda 0° 3, apresentada no 
Plenário. Retorna agora a esta Comissão para que seja elaborado o parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno. 

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

O projeto de lei que ora analisamos visa coibir e reprimir o uso de pipa com linha 
cortante em áreas públicas e comuns do Estado. Essa brincadeira das crianças e dos 
adolescentes tornou-se um terror para a população. A utilização de linha cortante, 
habitualmente chamada de "cerol" (mistura de cola de madeira e vidro moído), para 
empinar pipas fez e continuará fazendo muitas vítimas em razão da gravidade das 
lesões que provoca. Essas atingem principalmente o pescoço e na maioria dos casos, 
podem ser fatais, levando a pessoa à morte, e, quando não, causando seqüelas para o 
resto da vida. 

Além dos danos causados às pessoas, a linha cortante traz prejuízo para as redes de 
telefonia e eletricidade, pois a mistura de cola de madeira com vidro moído acaba 
cortando o isolamento de borracha dos cabos telefônicos e elétricos, causando curto-
circuito e deixando uma grande quantidade de linhas telefônicas sem funcionamento. 

A par dessas considerações. entendemos que proibir o uso de linhas cortantes é a 
solução mais viável para inibir a prática de utilização do famigerado .. cerol" pelas 
erianças e pelos adolescentes, impedindo, assim, que um simples brinquedo se 
transforme numa arma mortal. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.155/2000 na 

forma do vencido em I o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI W 1.155/2000 

Proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica proibido o uso de pipas com linha cortante em áre1.s públicas e 

comuns em todo o território do Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento de 

multa mínima no valor de R$100,00 (cem reais) e máxima no valor de R$1.500,00 
(mil e quinhentos reais), a serem fixadas e esca1onadas na forma do regulamento, 
sujeitas a correção monetária por índice oficial. 

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



Parágrafo único - O valor arrecadado com as multas pagas pelos infratores do 
disposto nesta lei será destinado ao Fundo para a Infância e a Adolescência- FIA. 
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Art. 3•- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 200 I. 
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Luiz Tadeu Leite 

Durval Ângelo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 838/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 838/2000, de autoria do Deputado João Paulo, que dispõe sobre 

o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários 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 § I • do art. 268 do Regimento 
Interno. 

O inciso II do art. 5° do projeto, tal como aprovado, utiliza a UFIR como referência 
monetária para as multas que estabelece. É sabido, porém, que a fixação de 
obrigações novas em UFIR está proibida deste 26 de outubro de 2000, quando foi 
editada a Medida Provisória n• 1973-67. A Lei Federal n• I 0.192, de 14 de fevereiro 
de 2001, por sua vez, ao disciplinar em definitivo a situação, determinou, em seu art. 
1°, que as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no 
território nacional devem ser feitas em real. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 838/2000 
Dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o estabelecimento bancário obrigado a atender o cliente no praZo de 

quinze minutos contados do momento em que ele entrar na fila de atendimento. 
Parágrafo único- Para os efeitos desta lei, considera-se : 
I - cliente a pessoa que utiliza o caixa e os equipamentos de auto-atendimento em 

agência bancária ou posto de atendimento; 
li - fila de atendimento a que conduz o cliente ao caixa e aos equipamentos de 

auto-atendimento; 
III - tempo de espera o computado desde a entrada do cliente na fila até o início do 

efetivo atendimento. 
Art. 2° - A agência ou o posto de atendimento do estabelecimento bancário 

fornecerá ao cliente senha de atendimento, na qual constem o número de ordem de 
chegada, a data c a hora exata de sua entrada no estabelecimento. 

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



Art. 3° - O estabelecimento bancário implantará, no prazo de noventa dias, os 
procedimentos necessários para o cumprimento do disposto no art. 1 o desta lei. 
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Art. 4° - O estabelecimento bancário é obrigado a instalar banheiro e bebedouro 
para os clientes. 

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator 
às seguintes penalidades: 

I- advertência escrita; 
li - multa de R$5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais) em caso de 

reincidência. 
Art. 6° - Não será considerada infração à lei a não observância do tempo de espera 

decorrente de problemas na transmissão de dados ou na telefonia, de falta de energia 
elétrica ou de greve de pessoal. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data da sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 992/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 992/2000, de autoria do Deputado Edson Rezende, que dispõe 
sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à educação no Estado de 
Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1" 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" 992/2000 
Acrescenta os§§ I" e 2" ao art. I" da Lei n" 12.768, de 22 de janeiro de 1998, que 

regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a 
descentralização do ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Ficam acrescidos ao art. I" da Lei n" 12.768, de 22 de janeiro de 1998, os 

seguintes§§ }0 e 2°: 
"Art. 1°- ................................................................ . 
§ I" - O Estado fará ampla divulgação, com a publicação no órgão oficial dos 

Poderes do Estado inclusive, do valor mínimo anual por aluno a ser adotado como 
referência para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF 

'-------0--------' 
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-, nos termos da Lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

§ zo - O Estado fará publicar, mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, o montante de recursos distribuídos pelo FUNDEF, discriminando-os por 
origem de receita e data de liberação.". 

Art. zo- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.175/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.175/2000, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que 
dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado do serviço prestado pelas 
operadoras de telefonia do Estado de Minas Gerais, 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" 1.175/2000 
Dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado do serviço prestado pelas 

operadoras de telefonia no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Somente será exigível do consumidor o pagamento de conta telefônica que 

apresentar descrição detalhada dos serviços prestados e das ligações efetuadas. 
Parágrafo único - Não será considerada vencida a conta em desacordo com o 

estabelecido no "caput". 
Art. 2° - Será restituído em triplo o valor do pagamento de conta apresentada sem o 

detalhamento a que se refere o art. 1°. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.213/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.213/2000, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Ex~utivo a doar ao Município de Lagoa da Prata imóvel, de propriedade do 
Estado de Minas Gerais, onde funciona a Escola Estadual Dr. Jacinto Campos, 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 § I o do art. 268 do 
Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.213/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.! o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lagoa da Prata 

imóvel de propriedade do Estado, situado nesse município, no qual funciona a Escola 
Estadual Dr. Jacinto Campos, com área de 1.590,75m2 (um mil quinhentos e noventa 
vírgula setenta e cinco metros quadrados), confonne escritura registrada no livro TI 0 3-
G, de Transcrição das Transmissões, às fls. 46-v. a 47, no Cartório de Registro de 
Imóveis de Santo Antônio do Monte. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo reverterá ao patrimônio do Estado 
se o processo de municipalização sofrer modificação ou se lhe for dada destinação 
distinta da descrita no ··caput". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.401/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.401/2001, de autoria do Deputado Marco Régis, que dispõe 
sobre a agricultura orgânica no Estado, 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 1.40112001 
Dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de 

produção vegetal e animal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de 

produção vegetal e animal, instituída nos termos desta lei, visa à melhoria da 
qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais, por meio da eliminação do 
emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais. 

Parágrafo único- São objetivos da política estadual a que se refere o "caput": 
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I- a preservação da diversidade biológica e da saúde humana; 
II - a conservação do solo, da água e do ar e dos ecossistemas associados; 
IH - 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. 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I- produto orgânico aquele obtido segundo o disposto na Instrução Normativa n° 7, 

de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ou em outra 
que a substituir; 

II - produtor orgânico o produtor e o processador de matéria-prima orgânica. 
Parágrafo umco O Poder Executivo poderá editar normas técnicas 

complementares para atender às peculiaridades do Estado. 
Art. 3°- Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1 o desta lei, incumbe ao 

Estado: 
I - divulgar os beneficios e as vantagens econômicas, ambientais e sanitárias da 

produção e do consumo de produtos orgânicos; 
II- incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação de programas 

c projetos específicos, da concessão de incentivos fiscais e da abertura de linhas de 
crédito especiais em agentes financeiros e fundos; 

III - instituir certificado de origem e qualidade; 
IV - prestar assistência técnica aos produtores; 
V - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de produção; 
VI - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção; 
VII - estimular a comercialização e a exportação de produtos orgânicos com 

certificado de origem e qualidade; 
VIII - instituir órgão colegiado ou câmara 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, annazenem ou processem produtos orgânicos; 
XI - exercer outras atividades afins. 
§ 1 • - Os custos de emissão de cenificado de origem e qualidade e de análises 

laboratoriais serão pagos pelo produtor, segundo tabela estabelecida pela Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

§ 2° - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem e qualidade 
serão disciplinados em regulamento próprio, mediante proposta do órgão a que se 
refere o inciso vm deste artigo. 

Art. 4°- O Estado assegurará a participação dos setores de produção que envolvam 
produtores e trabalhadores rurais, bem como dos de comercialização, annazenamemo, 



transporte e abastecimento, no planejamento e na execução da política definida no 
an. 1 o desta lei, nos termos do an. 247 da Constituição do Estado. 
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Art. 5°- A adesão a programa ou a projeto desenvolvido pelo poder público para a 
produção de produtós orgânicos é facultativa 

Art. 6o - As pessoas físicas ou juridicas que produzam, comercializem, embalem, 
envasem, annazenem ou processem produtos orgânicos são obrigadas a registrar-se 
no órgão competente. 

Art. 7°- Ao infrator desta lei, sem prejuízo do disposto na legislação civil e penal 
em vigor, aplicam-se as seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência; 
li - suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e qualidade; 
III -cancelamento ou cassação de credenciamento; 
IV - cancelamento ou cassação 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. 
§ zo - A pena de suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e 

qualidade e a de cancelamento de credenciamento serão cabíveis caso o produto esteja 
sendo comercializado em desacordo com o disposto nesta lei e em sua 
regulamentação. 

§ 3° - A pena de cassação de credenciamento e as de cancelamento ou cassação do 
registro e do direito de uso do certificado de origem e qualidade serão cabíveis nos 
casos de reincidência ou de fraude, alteração ou adulteração de documento, cabendo à 
autoridade competente proceder à apreensão e à destruição da documentação de 
certificação. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Manins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.596/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.596/2001, de autoria do Governador do Estado, que altera a 
redação do parágrafo único do art. 1 o da Lei n° 12.072, de 9 de janeiro de 1996, e dá 
outra providência, 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 § I 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. 

L--------0---------' 
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PROJETO DE LEI N" 1.596/200 I 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. I' da Lei n• 12.072, de 9 de janeiro de 
1996, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Acaiaca imóvel que 
especifica, e dá outra providência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I'- O parágrafo único do art. I' da Lei n' 12.072, de 9 de janeiro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- .......................................................... . 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de um 

centro comunitário.". 
Art. 2' - O imóvel de que trata a Lei n• 12.072, de 9 de janeiro de 1996, reverterá 

ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contados da data da publicação 
desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. I o da 
referida lei, com a redação dada por esta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Conússões, li de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.706/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.706/2001, de autoria do Governador do Estado, que altera o 
Decreto-Lei n• 942, de 11 de outubro de 1943, que autoriza o Governo a doar à 
Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da Baleia , foi 
aprovado no zo turno com a Subemenda TI 0 1 à Emenda TI 0 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 § I' 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' 1.706/2001 
Acrescenta parágrafo único ao art. zo do Decreto-Lei no 942, de 11 de outubro de 

1943, que autoriza o Governo a doar à Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos 
situados na Fazenda da Baleia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I'- Fica acrescentado ao art. 2' do Decreto-Lei n• 942, de li de outubro de 

1943, o seguinte parágrafo único: 
"Art. zo_ ····································································· 
Parágrafo único - Em caso de justificado interesse público e mediante autorização 

do Governador do Estado, os terrenos poderão também ser utilizados com a finalidade 
de promover atividade assistencial ou filantrópica que vise ao bem-estar social, em 
especial nas áreas de saúde, educação, pesquisa, qualificação profissional, cultura, 
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esporte, lazer e defesa do meio ambiente.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.829/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.829/2001, de autoria do Governador do Estado, que dá 
denominação a unidade da rede estadual de ensino situada no Município de Santo 
Antônio do Amparo, 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 § I 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" I .829/2001 
Dá denominação a escola estadual do Município de Santo Antônio do Amparo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Alberico Ferreira Naves a escola 

estadual situada no distrito de São Sebastião da Estrela, Município de Santo Antônio 
do Amparo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

. Andrada. 
SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI N" I .756/2001 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do 
ICMS pertencente aos municípios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 art. !50 da Constituição do Estado, será distribuída 
nos percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I- Critérios econômicos: 
a) V alar Adicionado Fiscal - V AF: valor apurado com base nos critérios para 

' cálculo da parcela de que trata o inciso I do § ! 0 do art. 150 da Constituição do 
Estado; 

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à 
frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 
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1) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de acordo com 

a relação percentual entre a área cultivada do município e a área cultivada do Estado, 
referentes à média dos dois últimos anos, incluindo-se na área cultivada a área 
destinada à agricultura de pequeno porte; 

2) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com 
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais do município c o 
número de pequenos produtores rurais do Estado; 

3) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os municípios 
onde exista programa ou estrutura de apoio à produção e à comercialização de 
produtos agrícolas, que atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de 
acordo com a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais 
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes no município; 

4) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos municípios que 
tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário, respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste 
inciso; 

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios: 
1) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída aos 

municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no 
mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da 
população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não excederá o 
seu investimento, estimado com base na população atendida e no custo médio "per 
capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de 
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental 
-COPAM-; 

2) o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de Conservação do 
Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as 
unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem como as unidades 
municipais que venham a ser cadastradas, observados os parâmetros e os 
procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

3) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará 
publicar, até o dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano , os dados apurados 
relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios habilitados 
segundo os números 1 e 2 desta alínea, para fins de distribuição dos recursos no 
semestre subsequente. 

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do município, oriunda 
de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

c) municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre Minerais -
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!UM - recebido pelos mumctpiOs mineradores em 1988, com base em índice 
elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva participação 
de cada um na arrecadação do IUM naquele exercício; · 

f) compensação financeira por emancipação de distrito: compensação financeira aos 
municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à emancipação de 
distritos deles desmembrados. 

Il- Critérios sociais solidários: 
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do município e a área 

toial do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 
b) população: relação percentual entre a população residente no município e a 

população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

c) população dos cinqüenta municípios mais populosos: relação percentual entre a 
população residente em cada um dos cinqüenta municípios mais populosos do Estado 
e a população toial destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

d) educação: relação entre o toial de alunos atendidos, os alunos da pré-escola 
inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo município, publicada pela 
Secretaria de Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos 
dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 11 desta 
lei, observado o disposto no § 1 o deste artigo; 

e) patrimônio cultural: observando os seguintes critérios: 
1) parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com base na relação 

percentual entre o índice de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos 
índices de todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual de Patrimônio 
Cultural Histórico e Artístico- IEPHA-, da Secretaria de Estado da Cultura, que fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil 
imediatamente anteri_or, observando o dispositivo no Anexo ill desta lei; 

2) parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com base na relação 
percentual entre o índice de Investimento em Patrimônio Cultural do município e o 
somatório dos índices de todos os municípios. fornecida pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

3) nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da publicação desta lei o 
percentual referido no número anterior será distribuído na forma prevista no número 1 
desta alínea. · 

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais constantes no Anexo I 
desta lei serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

1) um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e mantiverem em 
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à saúde das 
famílias, mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% 
(cinqüenta por cento) do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão 
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente atendida; 
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2) encerrada a distribuição conforme a alínea "a'r deste inciso, o saldo 

remanescente dos recursos alocados a essa variável será distribuído tendo em vista a 
relação entre os gastos de saúde "per capita" do município e o somatório dos gastos de 
saúde "per capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos dados 
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

g) cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os municípios; 
III - Critério de compensação solidária: 
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente em cada um dos 

municípios com menor índice de ICMS per capita do Estado e a população total 
destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro. 

§ 1 o- Os municípios cujo índice consolidado dos critérios econômicos seja superior 
à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) ficam excluídos da 
participação nos critérios listados no inciso II deste artigo. 

§ zo- Para o efeito do disposto no inciso III: 
I) considera-·se índice de ICMS per capita o percentual resultante da divisão do 

índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e II de cada município pela 
respectiva população, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

Il) consideram-se municípios com menor índice de ICMS per capita aqueles cujo 
percentual calculado na forma do inciso anterior seja inferior à média do Estado 
acrescida de 40% (quarenta por cento). 

§ 3° - Para o efeito do disposto na alínea "d" do inciso li deste artigo, ficam 
excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos pela rede municipal 
não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima 
de atendimento. 

§ 4•- Para fins do disposto na alínea "b" do inciso I deste artigo: 
I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, até o dia 15 de 
junho e 15 de dezembro de cada ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as 
informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele inciso, para fins de 
distribuição no semestre subseqüente; 

li) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 
a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a contratação eventual de 

terceiros; 
b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos fiscais, sendo que 

cada município possui seu próprio módulo fiscal, cuja extensão varia entre o limite 
mínimo de 5ha (cinco hectares) (Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta 
hectares) (São Romão); 

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente de 
exploração agropecuária; 

L---------0---------' 



633 
d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§ 5°- A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, até o dia 15 de junho e 15 de 

dezembro de cada ano, as modificações ocorridas no semestre anterior relativamente 
aos itens 1 e 2 da alínea "f' do inciso 11 deste artigo, para fins de distribuição no 
semestre subseqüente. 

§ 6°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia útil de cada mês, os 
índices de que tratam os incisos I a III deste artigo que tenham sofrido alteração, 
relativos ao semestre anterior, bem como a consolidação destes por município. 

§ 7° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho de 
cada ano, o índice provisório de que trata a alínea ''a" do inciso I deste artigo. 

§ 8° - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os prefeitos municipais e 
as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar, no prazo de 
trinta dias contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios 
para apuração anual do V AF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais. 

§ 9° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do julgamento das 
impugnações previstas no § 8° deste artigo no prazo de quinze dias contados do seu 
recebimento. 

§ 10 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 31 de agosto de 
cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea "a" do inciso I deste artigo, após o 
julgamento das impugnações previstas no § 8° bem como o índice consolidado geral 
de participação de todos os municípios, para fins de distribuição dos recursos no 
exercício subseqüente. 

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os dados 
constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a III deste 
artigo. 

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento de distrito, 
previsto na alínea "f' do inciso I, extingue-se no exercício de 2005, e os resíduos 
apurados em razão de perda anual serão incorporados ao índice de que trata o inciso 
IJI deste artigo, observado o disposto no Anexo I desta lei. 

§ 13- Os municípios que na data de publicação desta lei tiverem população inferior 
a 13.584 habitantes e o valor per capita do repasse do ICMS referente ao mês de 
setembro de 2001 abaixo de R$ 22,00 (vinte e dois reais), não terão seus índices 
reduzidos, exceto os relativos ao critério do valor adicionado fiscal que serão sempre 
apurados de acordo com o previsto nesta lei. 

Art. 2° - A apuração do V AF compreenderá o montante global da apresentação do 
movimento econômico, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 63, de 
11 de janeiro de 1990. 

Art. 3°- Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação de 
mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS, quando o 
estabelecimento do contribuinte do imposto se estender pelos territórios de mais de 
um município, a apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
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§ 1 o - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual, deve informar os 
valores adicionados nas operações realizadas no território de cada município, dando 
conhecimento a todos os interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no 
caput deste artigo. 

§ 2° - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado ocorrido no 
território de cada município, o contribuinte deverá apurá-lo na proporção da área 
utilizada pelo estabelecimento nas etapas de produção, comercialização, prestação de 
serviços, armazenamento, administração, estacionamento ou outras em que haja 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do estabelecimento. 

§ 3° - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos anteriores ou 
diante da discordância da proporcionalidade apresentada pelo contribuinte do 
imposto, cabe recurso à Secretaria de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos 
índices definitivos, para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, a quem 
compete fixar a proporcionalidade. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 13.803, de 
27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2001. 
Dinis Pinheiro - Ennano Batista 

Anexo I 
(a que se refere o art. I • da Lei n•, de de de) 

* - O audro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
13.12.02. 

Anexo II 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1• da Lei n•J3.803, de 27 de dezembro de 2000) 
ICMAi x 100 

Pei = 

a) 
ICMAI 
= 

:EICMAI 

MRMI 

C MAl 

Ond 
e 

considera 
ndo- se: 

a.l) MRMi é o número de matriculas na rede municipal de ensino do Município 
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a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do Município, calculada pela 

relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos do Município, 
compreendida a proveniente de transferênc~as. e o custo por aluno estimado pela 
Secretaria de Estado da Educação. 

b) :E ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os Municípios 
Anexo III 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000) 

PPC Somatório das notas do 
= município 

Somatório das notas de 
todos os municípios 

* -O quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
13.12.2001. 

Notas: 
I - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os constantes no 

"Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os constantes na 
"Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicilias a que se refere a tabela foi obtido a partir do somatório 
do número total de domicílios dos setores censitários integrantes dos perimetros de 
tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos respectivos dossiês de 
tombamento ou originários de estudos e resoluções da 13a Coordenação Regional do 
IPHAN. 

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os didÓs relativos aos tombamentos e às políticas municipais são óS atestados 

pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a comprovação, pelo município: 
a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica e metodologia 

adequadas; 
b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, devidamente 

respaldada por lei; 
c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - !C 

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 1° da Lei n" 1.803, de 27 de 
dezembro de 2000.) 

1 - Índice de Conservação do Município "I" 
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!C FC onde 
= Mi 

FC 
E 

a) FCMi =Fator de Conservação do Município "!" 
b) FCE = Fator de Conservação do Estado 
11 - FCE - Fator de Conservação do Estado 
FCE = 2: FCMI, onde 
a) FCMi =Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi = 2: FCM i.1 
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b) FCM I,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j " no Município " 
I " 
III 
FCMi,j 
= 

Área UCi.j x 
FC xFO, 

ÁreaMi 

onde 

a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no Município "i" 
b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de Conservação, 

conforme tabela 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), relativo à 

qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização, dentre outros parâmetros, conforme deliberação normativa 
do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam ponderadas as variáveis 
e disciplinada sua aplicação, por meio da deliberação normativa do COPAM. 

TABELA 
F ATOR DE CONSERVAÇÃO PARA CATEGORIAS DE MANEJO DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
*-O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
13.12.2001. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não dispõe de 

zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 1 3, incisos I e 14 da Lei Federal n" 6. 766, de 

19/12179, para proteção de mananciais ou do patrimônio paisagístico e arqueológico. 
Justificação: Este substitutivo é baseado na proposta da Comissão Especial da Lei 

Robin Hood, cujo o trabalho resultou no Projeto de Lei 1.895/2001, posteriormente 
anexado ao PL 1.756/2001. Dentre os estudos já realizados nesta Casa sobre a 
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matéria, acrescentamos a esta nova proPosta os seguintes: 

- aperfeiçoamento da legislação sobre o calendário de publicação do índices dos 
critérios saúde, produção de alimentos e meio ambiente, que passa a ser semestral; 

- destinação, dentro do critério próprio, de um percentual, para ser distribuído com 
base no investimento municipal em patrimônio cultural; 

- inserção de um dispositivo que assegura que não terão seus índices reduzidos os 
municípios com menos de 13.584 habitantes (índice de FPM 0,6 e 0,8) e receita per 
capita abaixo de R$ 22,00(vinte e dois reais) em setembro de 2001. 

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N" I AO PROJETO DE LEI N" 1.756/2001 
EMENDAN"3 

"Acrescente-se ao art. lo o seguinte inciso XV, destinando-se 1% ao critério criado, 
percentual este que deve ser retirado do critério "redisuibuição com base na receita de 
ICMS per capita": 

Art. JO- ••••••••••••••••••••••••••• 
XV - municípios-sede de estabelecimentos penitenciários: relação percentual entre 

a média da população carcerária de sentenciados de cada município onde existem 
estabelecimentos penitenciários de porte especial e grande porte e a média da 
população destes no Estado apurada em cada semestre civil, fornecida pela Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos, observando-se o seguinte: 

a) são considerados estabelecimentos penitenciários de porte especial e de grande 
porte aqueles previstos na Lei n° 11.717, de 27 de dezembro de 1994; 

b) os municípios cujo índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a XIII 
seja superior à média do Estado ficam excluídos da participação deste critério. 

Eduardo Brandão 
EMENDAN"5 

Dê-se a seguinte redação às alíneas "a" e "b" do inciso V do art .. 1 o do Substitutivo 
n° I ao Projeto de Lei no 1.756/2001: 

Art.J 0 - ............................................... . 
V - educação, observado o seguinte critério: 
a) relação entre o total de recursos pertencentes aos município gastos com educação 

c o somatório no Estado dos recursos pertencentes aos municípios gastos com 
educação 

b) os dados constitutivos do índice a que se refere a alínea anterior serão fornecidos 
pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001. 
Ivo José 

EMENDAN"6 
Acrescente-se ao art. I o o seguinte inciso XIII, renumerando-se os demais, dê-se ao 

Anexo I a redação abaixo sugerida e acrescente-se ao projeto o Anexo V, que 
apresentamos em seguida: 

Art. jO_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'---------0-------...J 



638 
"Inciso XIII - esportes, observados os seguintes critérios: 
a) relação percentual entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo município e 

o somatório das atividades .esportivas desenvolvidas por todos os municípios, 
fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes, observado o disposto no Anexo V 
desta lei; 

b) somente participam deste critério os municípios que instalarem e mantiverem em 
pleno funcionamento o Conselho Comunitário de Esportes que, juntamente com a 
Prefeitura Municipal, deverá elaborar, desenvolver e fiscalizar os projetos destinados 
à promoção das atividades esportivas; 

c) a Secretaria de Estado de Esportes regulamentará os procedimentos necessários 
para apuração dos dados constitutivos dos índices a que se refere a alínea "a" deste 
inciso; 

d) os dados constitutivos dos índices a que se refere a alínea "a .. deste inciso serão 
apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, c em novembro, para 
vigorarem de janeiro a junho do exercício subseqüente; 

e) a Secretaria de Estado de Esportes fará publicar, até o dia 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a relação dos municípios habilitados segundo os critérios previstos neste 
inciso, para fins de distribuição dos recursos no semestre subsequente;". 

Anexo I 
(a que se refere o art. I o da Lei no, de) 

*- O quadro do Anexo I foi publicado na edição de "Diário do Legislativo" de 
13.12.2001. 

ANEXO V 
ÍNDICE DE ESPORTES - IE 

(a que se refere o inciso XIII do an. ! 0 da Lei no, de de 2001) 
IE= L(NxPx onde 

NMx NA), 
LMB 

IE = Índice de Esportes do município 
N =nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município 
P =peso da receita per capita 
NM = número de modalidades esportivas de que o município participa em cada 

atividade esportiva 
NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva 
L MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados 
* - As tabelas do Anexo V foram publicadas na edição do "Diário do Legislativo" 

de 13.12.2001. 
NOTAS: 
1 - Considera-se receita per capita do mumctplO o valor obtido pela divisão da 

receita própria de cada município, acrescida das transferências constitucionais, pelo 
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número de habitantes; 

2- A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria de Esporte relação 
contendo a receita per capita de cada município e sua respectiva memória de cálculo, 
com base em dados de receita do segundo exercício anterior ao da apuração; 

3 - A Tabela Faixas de Receita Per Capita deverá ser atualizada anualmente, a partir 
do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento nominal das 
receitas de todos os municípios em relação ao ano anterior de apuração.". 

Sala das Reuniões, 
Ivair Nogueira 

EMENDAN"7 
Acrescente-se ao art. 1 o do projeto, o inciso 
XV, dando-se ao Anexo I a seguinte redação: 
"Art. 1 () ........................................................................ . 
XV - municípios da área mineira da ADENE: relação percentual entre a população 

residente em cada um dos municípios integrantes da área mineira da ADENE e a 
população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE"." 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 
* -A tabela do Anexo I foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" 
de 13.12.2001. 

Justificação: A emenda em tela visa incluir na lei um critério de redistribuição do 
ICMS que venha beneficiar os municípios localizados na área de abrangência da 
ADENE, ex-Sudene. 

Essa iniciativa de disponibilizar um pequeno percentual da receita de ICMS para os 
municípios dessas regiões justifica-se em razão de concentrarem-se nessas áreas os 
mais baixos índices de desenvolvimento humano do Estado. 

Os vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas convivem, historicamente, 
com notória carência de investimentos por parte do Governo do Estado, sendo essa 
uma das razões que contribuíram para elevar o nível de desequilíbrio sócio-
econômico em relação às demais regiões de Minas Gerais. 

Por estarem inseridas na área da ADENE, elas contam com alguns programas 
sociais e gozam de incentivos no âmbito do Governo Federal, que apesar de não 
resolverem seus problemas estruturais, são importantes, na medida em que 
conseguem minimizar parte deles. 

Enquanto isso o Governo de Minas põe-se em uma posição confortável em relação 
ao seu compromisso com o atendimento das demandas sociais da região. De certa 
maneira o Executivo Estadual sente-se desonerado em promover algumas ações na 
região, tendo em vista as iniciativas do Governo Federal nesse setor. Exemplo disso é 
que os vales do Jequitinhonha e Mucuri e o Norte de Minas são as regiões que menos 
recebem investimentos do Estado. 

'-----------0--------' 
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propondo modificações nos critérios de distribuição do ICMS. 
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Não é nada que descaracterize a essência do projeto, nem tão pouco implica em 
perda que possa ser considerada significativa para o conjunto dos municípios 
mineiros. Entretanto, dada às carências profundas dessas regiões, tal proposta 
acrescenta um pouco de peso às parcas receitas de nossos municípios. 

Do critério "População", estamos propondo retitar do índice de 2,710, o resíduo de 
0,210 para serem transferidos aos municípios da área mineira da ADENE. 

Face ao exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda, 
dada a nobreza de seu objetivo. 

Márcio Kangussu 
EMENDAN"8 

Altere-se a redação do Substitutivo n' 1 ao Projeto de Lei 1.756/2001 como abruxo: 
"Art. 4° - Para fins de repasse aos municípios de parcela da receita do produto da 

arrecadação do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, de que trata o inciso IV do art. 158 da Constituição 
da República, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2003 o disposto na Lei n' 
13.803, de 27 de dezembro de 2000. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário." 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 200 I. 
Hely Tarqüínio 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 1.756/2001 
EMENDAN"2 

Acrescente-se onde convier: 
Art . .... - Os municípios, que na data de publicação desta lei, tiverem população 

inferior a 13.584 habitantes e o valor per capita do repasse do ICMS referente ao mês 
de setembro de 2001 abruxo de R$22,00 (vinte e dois rerus), não terão seus índices 
reduzidos. 

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 200 I. 
Ermano Batista 
Justificação: Esta emenda tem por finalidade garantir que os pequenos municípios 

não sofrerão redução do repasse do ICMS. em relação à lei em vigor, sejam quais 
forem os critérios adotados a partir desta data. 

EMENDAN'4 
"Art ..... - O Anexo I da Lei n• 13.803, de 27/12/2000, passa a ter a seguinte redação: 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei n°) 



*-A tabela do Anexo I foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
13.12.2001 
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Justificação: O objetivo da emenda proposta é o de amenizar o impacto da 
readequação da Lei Robin Hood sofrido por inúmeros municípios mineiros. A opção 
pelo aumento, em 0,5%, dos critérios POPULAÇÃO E ÁREA GEOGRÁFICA, busca 
proporcionar às administrações dos municípios mais populosos e com maiores áreas 
geográficas, condições mais dignas no trato com seus habitantes. 

Sabemos, que quanto maior a população, maiores- são as cobranças e as necessidade 
públicas. Faz-se necessário. o direcionamento das atenções do administrador, para a 
quantidade de recursos a serem aplicados em todos os setores. Raciocínio parecido 
pode ser adotado quando analisamos a questão da área geográfica. que obriga o 
administrador público a inveStir, intensamente, nos aspectos transporte, comunicação, 
assistência médica entre tantos outros. 

Em face do exposto, peço aos ilustres Deputados a apreciação da emenda em 
questão. 

Geraldo Rezende 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N"S I A 3, APRESENTADAS EM PLENÁRIO, 

AO PROJETO DE LEI N' 1.42912001 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lei no 1.419/2001 institui o 

Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2001, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, a matéria 
recebêu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por sua vez, esta 
Comissão emitiu parecer de mérito opinando por sua aprovação na forma proposta. 

Incluída na ordem do dia para discussão em 1 o turno, a proposição recebeu em 
Plenário as Emendas n°s 1 a 3, do Deputado Antônio Andrade, motivo pelo qual 
retoma a esta Comissão. 

Fundamentação 
A Emenda no 1 tem como intenção fazer com que sejam respeitadas as 

competências do Conselho de Informática do Estado de Minas Gerais - CIEMG -, 
órgão vinculado à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, no que tange às 
atividades de informática exigidas para o funcionamento do Sistema de Comunicação 
e Cadastro de Pessoas Desaparecidas. 

A emenda cuida, ainda, no seu parágrafo único de determinar a atualização .do 
cadastro imediata e simultaneamente à baixa do registro da unidade pOlicial quando a 
pessoa desaparecida tiver sido encontrada. 
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Estamos de acordo com as modificações propostas na emenda, pois, ao inserir 

no projeto as competências do CIEMG, pretende resguardar o sistema a ser instituído, 
submetendo-o às normas e à fiscalização da política de tratamento automático e 
eletrônico de informação nos órgãos e entidades da administração estadual, conforme 
o previsto na Lei no 9.523, de 21/12/1987. 

No tocante ao parágrafo único da mesma emenda, a concomitância de atualização 
do cadastro com a baixa do registro na unidade policial dota o sistema de informações 
precisas, imediatas e confiáveis. Portanto, também estamos de acordo com a alteração 
proposta no parágrafo único da Emenda TI0 1. 

A Emenda TI 0 2 suprime o art. 6° do projeto, que prevê a impressão de fotos com 
mensagens sobre as pessoas desaparecidas nos contracheques dos servidores públicos 
estaduais. 

Entendemos pertinente e oportuna a alteração proposta, pois a divulgação que se 
pretende estaria restrita aos próprios servidores públicos, uma vez que o contracheque 
é documento pessoal de pouca ou nenhuma circulação. Vale lembrar, ainda, que os 
custos de implementação da medida e da impressão das fotos e mensagens justificam 
a supressão do art. 6° proposto. 

A Emenda no 3 suprime o art. r, que exige autorização expressa dos pais ou 
responsáveis para a divulgação de dados de crianças ou adolescentes desaparecidos, 
reportando-se à Lei Federal no 8.069, de 1990. 

Estamos também de acordo com a referida emenda, dado que a divulgação de 
informações acerca da criança ou do adolescente desaparecido tem o caráter de 
utilidade pública, além do que a citada lei federal somente prevê a exigência de 
autorização dos pais ou responsáveis para o caso de viagens de crianças ou 
adolescentes. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação das Emendas n°s I a 3, apresentadas em Plenário, 

ao Projeto de Lei n° 1.429/2001. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Marcelo Gonçalves 

Durval Ângelo. 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 5, APRESENTADA EM PLENÁR10, AO 

PROJETO DE LEI W 1.761/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.761/2001 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. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. 



Em seguida, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Administração 
Pública, que apresentou a Emenda n.0 3. 
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Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiu parecer 
pela aprovação da matéria com as Emendas TI 0 S 1 e 2, esta na forma da Subemenda no 
1, com a Emenda TI0 4, que apresentou, e pela rejeição da Emenda no 3. 

Por ocasião da discussão da matéria em Plenário, foi apresentada a Emenda no 5 ao 
projeto, sobre a qual compete a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do§ 2° 
do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda no 5 objetiva instituir a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos 

Serviços - GIEFS - para o servidor do Quadro Especial de Pessoal da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, cujo pagamento se dará com recursos 
próprios provenientes das receitas de prestação de serviços na área de saúde. 

A GIEFS foi instituída pela Lei n" 11.406, de 1994, no âmbito da Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS - e da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, e posteriormente, por 
meio da Lei n• 1.274, de 1998, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, aí 
incluída a Escola de Saúde de Minas Gerais. 

Trata-se de uma gratificação atribuída mensalmente aos servidores pertencentes ao 
Quadro Especial de Pessoal das fundações acima referidas e àqueles colocados à 
disposição dessas entidades. bem como aos contratados, mediante contrato 
administrativo, por essas fundações, que nelas estejam em efetivo exercício. 

A peculiaridade dessa gratificação é que não existe um valor definido para a sua 
concessão, mas indicadores e critérios de avaliação cujo resultado servirá de base para 
o cálculo dos meses subseqüentes, não podendo ultrapassar o limite mensal de 30% 
da receita diretamente arrecadada, respectivamente, pelas fundações. Conforme 
dispõe a lei, são considerados o desempenho institucional, vinculado a metas de 
produtividade e de qualidade dos serviços prestados .pelas unidades administrativas, e 
a participação individual do servidor, vinculada ao seu esforço para a consecução das 
metas supracitadas, à sua qualificação e à quantidade de trabalho efetivamente 
executado. Serão observados, ainda, a integração, nos níveis institucional e individual, 
a continuidade, a participação, o nível de escolaridade e a jornada de trabalho. 

Farão jus à GIEFS, portanto, os servidores e os contratados cujo desempenho, no 
periodo apurado pela avaliação, tenha atingido o padrão estabelecido como suficiente 
no Plano Global de Avaliação específico de cada entidade. 

Pretende-se, agora, por meio da Emenda no 5 em análise, inserir a GIEFS .no âmbito 
da UNIMONTES para os seus servidores. 

A natureza da GIEFS está no reconhecimento dos serviços de saúde prestados pelas 
entidades públicas para a população, os quais são desempenhados pelos servidores 
públicos. 

Consideramos, pois, justa a iniciativa proposta, porém, no âmbito dos serviços 
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prestados pelo hospital universitário que integra a estrutura daquela autarquia. 

Com efeito, a UNIMONTES tem como uma de suas finalidades atender à demanda 
da socieáade por serviços de sua competência, em especial os de saúde, educação c 
desenvolvimento social e econômico, ressaltando-se o Hospital -Universitário 
Clemente Faria, com sede em Montes Claros, o qual presta a assistência à população 
carente do Norte de Minas. 

Assim sendo, acolhemos a Emenda TI
0 5 na forma da Subemenda TI

0 1, ao final 
redigida. 

Por oportuno, tratando-se de medidas na área de saúde, apresentamos a Emenda no 
6, objetivando a criação de duas diretorias regionais de saúde nas cidades de Januária 
c Pará de Minas e dos cargos indispensáveis ao funcionamento dessas unidades, de 
suma importância para o melhor atendimento da população das referidas regiões. 

Finalmente, apresentamos ainda a Subemenda n° 1 à Emenda no I da Comissão de 
Constituição e Justiça, com o objetivo de corrigir a nomenclatura do cargo de Chefe 
de Gabinete e unificar a remuneração desse cargo. 

Conclusão· 
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda_ no 5 na forma da Subemenda no I, a 

seguir redigida, e apresentamos a Emenda n° 6 e a Subemenda no 1 à Emenda no 1. 
SUBEMENDA N" I À EMENDA N" 5 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços-

GIEFS -, a que se refere a Lei n." 11.406, de 28 de janeiro de 1994, com as alterações 
introduzidas pela Lei n" 1.274, de 15 de janeiro de 1998, no âmbito da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - para os servidores do hospital 
universitário que integra a estrutura dessa autarquia, a partir da data da publicação 
desta lei. 

Parágrafo único - É de responsabilidade da UNIMONTES o pagamento da GIEFS, 
com recursos próprios provenientes das receitas de prestação de serviços na área de 
saúde.". 

EMENDAN"6 
Acrescente-se onde convier os seguintes artigos: 
"Art ..... - Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, duas 

Diretorias Regionais de Saúde, uma com sede na cidade de Januária e a outra com 
sede na cidade de Pará de Minas. 

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 
administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto."; 

"Art ..... - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Saúde os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - 2 cargos de Diretor I, código MG-06, de recrutamento amplo, com carga horária 
de oito horas; 

11 - 16 cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de recrutamento amplo; 
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com carga horária de seis horas; 

UI - 10 cargos de Assessor I, código AS-01, de recrutamento amplo, com carga 
horária de seis horas; 

IV - 20 cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo 16 de 
recrutamento amplo e 4 de recrutamento limitado, com carga horária de seis horas; 

V - 18 cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-07, sendo 14 de recrutamento 
amplo e 4 de recrutamento limitado, com carga horária de seis horas. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes do disposto neste artigo, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, observado o disposto no art. 43 
da Lei Federal no 4.320, de 16 março de 1964.". 

SUBEMENDA N" I À EMENDA No I 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - O fator de ajustamento do Cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de 

Estado, previsto no Anexo I a que se refere o art. 3° da Lei no 11.432, de 19 de abril 
de 1994, passa a ser 4,3310 a partir de I o de maio de 2001. 

Parágrafo único - Fica incorporada ao vencimento do cargo a que se refere este 
artigo a verba de representação de que trata o parágrafo único do art. 3° da Lei no 
11.432, de 19 de abril de 1994.". 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião Navarro Vieira 

(abstenção)- Carlos Pimenta. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 11112/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), notificando os falecimentos da Sra. Maria 

Lúcia Alves Machado e do Sr. Geraldinbo Alves de Oliveira, ocorridos em 6112/2001, 
em Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Victor Cândido da 
Silva, ocorrido em 911212001, em Janaúba. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - I' Parte: I' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n's 250 a 25212001 (encaminham vetos às Proposições 
de Lei n's 14.959, 14.962 e 14.951, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofício- 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n' 
1.91812001 - Requerimentos n's 2.993 a 3.007/2001 - Requerimento do Deputado 
Geraldo Rezende - Proposições Não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior e Ambrósio Pinto - Comunicações: Comunicações da 
Comisão Especial do BDMG, das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação, 
do Trabalho e de Meio Ambiente e do Deputado Wanderley Á vila - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Durval Ângelo, Irani Barbosa, 
Luiz Tadeu Leite, Edson Rezende e Durval Ãngelo - 2' Parte (Ordem do Dia): I' 
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Geraldo 
Rezende; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; aprovação - Votação, em 
I • turno, do Projeto de Lei n' 1.422/2001; requerimentos do Deputados Antônio 
Andrade e Márcio Kangussu; aprovação; votação do Substitutivo TI 0 3, salvo emendas; 
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos n's I, 2 e 4 e das Emendas n's 2, 7 e 19; 
votação das Emendas n's I, 3 a 6, 8 a 18, 20 e 21; rejeição; votação da Emenda n' 22; 
aprovação; declarações de voto - Votação, em I' turno," do Projeto de Lei n' 
80112000; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; deferimento; votação do 
projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n°S 1 a 5; 
aprovação; votação da Emenda no 6; rejeição - Votação, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei n' 1.344/2001; votação do Substitutivo n' I, salvo emenda; aprovação; votação da 
Emenda n' I; rejeição- Discussão, em I' turno, do Projeto de Lei n' 1.858/2001; 
aprovação - Discussão, em I' turno, do Projeto de Lei n• 1.880/2001; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.418/2001; aprovação na forma do 
vencido em ·1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.575/2001; 
discursos dos Deputados Sebastião Costa e Marco Régis; encerramento da discussão; 
discurso do Deputado Carlos Pimenta; aprovação; declarações de voto -
Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; discurso da Deputada 
Elaine Matozinhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Álvaro Antônio -
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mineira: é filho do Deputado Federal Bonifácio Andrada e, para alegria ainda 
maior, é irmão do Deputado Antônio Carlos Andrada. 
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Na condição de Ministro Interino, já prestou nesta data outro relevante serviço a 
Minas Gerais, pois despachou, pela manhã, com o Presidente da República, um ato 
que nomeia ~ para minha satisfação - um companheiro nosso, que, naturalmente, a 
partir da sua nomeação, deixará de ter filiação partidária. Mas ainda como 
companheiro de partido, o ex-Deputado Oscar Corrêa deverá ocupar a vaga de Juiz do 
TRE-MG, que pertence à OAB. 

Portanto, temos um mineiro ilustre atuando em Brasília, como Ministro Interino da 
Justiça, refletindo o seu trabalho no âmbito de Minas, por meio da nomeação de outro 
mineiro não menos ilustre para o cargo de Juiz do TRE. Há motivos de sobra para 
dizer que este espaço não deve ser utilizado apenas para lamentação ou para critica, 
mas para que se faça o registro de fatos relevantes na história política, como estamos 
fazendo. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Costa. Quero apenas concordar com V. Exa. e cumprimentá-lo por essa homenagem 
que acaba de prestar a um mineiro da melhor estirpe, das melhores tradições. Esse 
homem pertence a uma família que, há 200 anos, presta os melhores serviços à vida 
pública brasileira e, particulannente, a Minas Gerais. 

Refiro-me, evidentemente, ao Ministro Interino José Bonifácio, de tão rica tradição 
política em nosso Estado e em nosso País. Nessa sua passagem, nessa sua 
interinidade, teve a clarividência de indicar para Ministro do Tribunal outro grande 
mineiro, filho do ilustre mineiro Oscar Dias Corrêa, que é o advogado e ex-Deputado 
Oscar Corrêa Filho, que foi meu colega de turma, amigo e companheiro de todos. 

Cumprimento V. Exa. e gostaria de juntar a minha voz a essa homenagem que 
presta a esses dois grandes mineiros. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do ilustre Deputado Amilcar 
Martins. 

Sr. Presidente, a título de sugestão, nesta fase final da minha intervenção, a 
Assembléia Legislativa, por intermédio de sua assessoria, poderia elaborar moção de 
aplauso para que pudéssemos enviar nossos cumprimentos ao recém-nomeado 
Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Dr. José Bonifácio, e ao ilustre ex-
Deputado Oscar Corrêa. Peço ao Deputado Antônio Carlos Andrada que transmita aos 
seus familiares. sobretudo a seu irmão e a seu pai, os nossos cumprimentos pela 
brilhante trajetória que seu irmão tem exercido nos cargos que ocupou. 

Por último, parabéns a Minas Gerais pelos seus filhos ilustres, síntese da história é 
da tradição dos políticos mineiros, cuja cultura se afunila na direção de transformar o 
poder num instrumento do bem! 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público das 
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A Assembléia Legislativa está promovendo, estimulando e acompanhando o 

setor produtivo do Estado. Há poucos dias, foi constituída CPI para apoiar o setor 
leiteiro do Estado. Foi votado, ontem, um projeto que institui o uso do café na 
merenda escolar. Não quero com isso dizer que está resolvido o problema da cultura 
cafeeira, mas alguns passos estão sendo dados pela Casa do povo. 

Vale ressaltar que, num futuro bem próximo, estaremos votando o Micro Geraes, 
um projeto de interesse dos pequenos e microempresários do Estado. Tenho certeza 
de que a vontade de todos é vê-lo aprovado ainda neste exercício. 

Para valorizar os feitos desta Casa neste mandato, vale lembrar que aprovamos o 
Código de Defesa do Contribuinte, do Deputado ~Sebastião Navarro Vieira. Esta 
Assembléia mostrou independência quando teve coragem de rejeitar o veto do Sr. 
Governador à matéria. Por isso, estou dizendo que é preciso usar este espaço para 
lamentar, mas é preciso usá-lo também para mostrar o que se fez de positivo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mãos cópia de dois requerimentos que têm 
efeito importante na vida dos mineiros. O primeiro é um projeto de lei que tramita na 
Câmara Federal, do Deputado Marcos Cintra, do PFL de São Paulo. Estabelece o 
limite de multa a ser paga por pequenos empresários que deixaram de fazer a 
declaração de rendimento e, por isso, acabam sendo penalizados com multas 
pesadíssimas. Esse projeto propõe que se estabeleça um valor de R$45,00 de multa, e 
não o valor que é hoje arbitrado pela Receita Federal, como bem lhe aprouver. 

Esse requerimento é para que o Congresso Nacional aprove, o mais rapidamente 
possível, a matéria do Deputado Marcos Cintra. O requerimento foi protocolizado 
ontem. Deverá chegar ainda hoje às mãos da Presidência, para darmos a agilidade que 
o caso requer. 

O outro requerimento é dirigido ao TRE. É muito comum, nas comarcas com 
muitas cidades, que o expediente eleitoral ocorra tão-somente na sede da comarca. O 
nosso apelo é para que em todas as cidades das zonas eleitorais haja a publicação dos 
atos do cartório eleitoral no que se refere à transferência ou à inscrição de novos 
eleitores, evitando que os partidos políticos das comunidades distantes da sede da 
zona eleitoral não acOmpanhem as transferências ou as saídas dos eleitores daqueles 
municípios. Como a publicação é feita apenas nas sedes das zonas eleitorais, as 
pessoas que moram longe não ficam sabendo sequer se tiveram seu título cancelado. 

Portanto, são dois requerimentos centrados no interesse maior do povo. Um dirigido 
à Câmara Federal, e outro, ao TRE. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os mineiros têm motivo de sobra para estar 
muito felizes com o espaço que as pessoas importantes de Minas ocupam nos postos 
federais. De ontem para cá, ocupa o Ministério da Justiça um mineiro ilustre, em 
substituição ao Ministro Aluísio Nunes Ferreira, que está em viágem ao exterior. Um 
filho ilustre de Minas Gerais, José Bonifácio, Secretário Executivo do Ministério, que 
foi nomeado recentemente, desde ontem está exercendo as funções de Ministro da 
Justiça. Para nossa alegria, tem tradição, história e importância no contexto da política 
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O primeiro deles é deixar pública a posição do PFL diante da proposta de emenda 
à Constituição que funde as funções de Carcereiro e Detetive. Seremos favoráveis a 
ela. Também quero lembrar às pessoas que integram a área de saúde do Estado, aos 
servidores da FHEMIG e do IPSEMG, que conhecemos o teor das emendas que 
acompanham o projeto e sabemos do espírito de justiça que norteia a sua apresentação 
e da necessidade dos servidores. Portanto, o PFL será também favorável a elas. 

Outro assunto que desejo registrar aqui são os meus agradecimentos pessoais às 
palavras proferidas ontem à tarde pelo Deputado Luiz Tadeu Leite, crítico permanente 
do Governo Federal, mas que resolveu, de público, reconhecer a eficiência de um dos 
seus Ministros, exatamente do nosso companheiro Carlos Melles. 

Devo dizer também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é muito comum 
transformarmos esta tribuna em muro de lamentação. Concedo aparte ao Deputado 
Márcio Kangussu, antes mesmo de prosseguir o raciocínio sobre sobre o terceiro 
assunto que justifica a minha presença nesta tribuna. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado. Como V. 
Exa. estava falando sobre o Ministro Carlos Melles, sou testemunha de que, há pouco 
mais de um mês, atendendo a convite deste Deputado e do Deputado Eduardo 
Henneto, estivemos, em companhia do Senador Francelino Pereira, nas cidades de 
Araçuaí e Almenara. Em Almenara, na presença de todos os Prefeitos do baixo 
Jequitinhonha, o Ministro Melles assumiu o compromisso - e está cumprindo - de 
destinar, para conclusão da estrada Almenara-Salto, verbas do PRODETUR. Disse, na 
ocasião, que a verba seria a maior que conseguisse. Felizmente, estamos recebendo a 
notícia, por intermédio do gabinete do Ministro, de que os recursos virão e estão 
assegurados para o ano que vem. 

Além de implementar o turismo naquela região, já que estamos próximos de Porto 
Seguro, vai também trazer o tão sonhado desenvolvimento, porque, por meio da 
estrada, vamos escoar a produção - o baixo Jequitinhonha tem grandes 
potencialidades em produção agropecuária, fruticultura e cafeicultura - para o extremo 
Sul da Babia, que é um grande mercado consumidor. 

Por intermédio de V. Exa., nobre Líder da Bancada do PFL, quero trazer, em nome 
do povo do vale do Jequitinhonha, o qual tenho a honra de representar nesta Casa, os 
nossos agradecimentos ao Ministro Carlos Melles. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço o Deputado Márcio Kangussu por suas 
considerações. Tenho certeza de que a atitude do Ministro está exatamente 
sintetizando a verdadeira política de Minas Gerais, voltada para o desenvolvimento do 
Estado, independentemente das divergências político-partidárias. 

Desta tribuna, disse, há poucos dias, que é plenamente legítimo usar este espaço 
para criticar, quando é necessário. É plenamente justificável o uso deste espaço para 
lamentarmos, quando algum motivo justificar a lamentação. Mas é necessário também 
fazer o registro de coisas positivas, para que não transformemos este espaço em um 
muro de lamentações. 
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os índices de desemprego são enormes, ataca os direitos trabalhistas. 

Parabenizo o Deputado Ivo José por manifestar seu repúdio pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso, repúdio que também é do povo brasileiro. Muito obrigado. 

O Deputado Ivo José - Agradeço as palavras do Deputado Rogério Correia. Não 
podemos tratar a questão das demissões da Telemar como um fato isolado, deixando-a 
apenas a cargo de seus funcionários. Conclamamos todos os trabalhadores a refletir 
sobre o episódio das demissões em massa, juntamente com as questões decorrentes 
das privatizações promovidas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Lembro que aprovamos aqui um projeto que exige a realização de um plebiscito, a 
fim de ouvirmos a opinião dos funcionários das empresas e de toda a população, para 
que ocorra a privatização da COPASA e da CEMIG. Esse é um exemplo que 
precisávamos dar ao Governo Federal. 

Recentemente, vimos o golpe na CLT, o qual é mais uma afronta aos trabalhadores. 
O Deputado José Braga (em apane)* - Deputado Ivo José, estou acompanhando 

atentamente o pronunciamento de V. Exa., que me reconduz a um período de minha 
vida, quando morava em Belo Horizonte, onde fazia meu curso médio. Naquela 
época, já havia uma discussão sobre o futuro do Brasil. Naquele tempo, tinha dúvidas 
sobre a defesa da instalação de um regime socialista no País, porque se baseava em 
princípios em desacordo com minha formação. No entanto, gravei um pensamento de 
Marx, mentor da instalação dos regimes socialistas, de que o capitalismo encerrava 
em si mesmo o germe de sua destruição: a ganância. 

V. Exa. trata muito bem do assunto, porque é exatamente a ganância que está 
levando o Brasil e todo o mundo à miséria. Esse regime a que o País está servindo 
atenderá apenas a uma minoria que conseguir adaptar-se ao avanço tecnológico, pois, 
no mundo, só terão vez e salário os que estiverem submetidos à ditadura da 
tecnologia. E o Brasil, que não tem sua própria tecnologia, está entregando-se à 
estrangeira e a seu capital, que a financia. O País não cuidou de seus setores 
primários. que poderiam empregar o seu povo. Agora, vivemos essa situação difícil, 
entregando o que temos à direção do capital estrangeiro. Parabéns a V. Exa.! 

O Deputado Ivo José - Parabéns, Deputado José Braga. Conclamamos não só os 
Deputados e Deputadas, mas também todos os trabalhadores, para defendermos os 
interesses do povo brasileiro e do País. V amos, sim, ser nacionalistas, porque os 
nossos interesses são os mesmos e estamos sendo lesados. Que esse exemplo das 
demissões na Telemar sirva de motivo para reflexão, a fim de nos unirmos em torno 
dos interesses da maioria de nosso povo. Muito obrigado .. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente, Srs. Deputados que estão integrando a 

Mesa destes trabalhos, senhores parlamentares em Plenári!J, jornalistas, pessoas que 
nos acompanham através da TV Assembléia, queridos visitantes que ocupam as 
galerias deste Plenário, a minha presença nesta tribuna tem cinco motivos diferentes. 
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covardia que está sendo feita com os trabalhadores das telecomunicações tem de 
cessar. 
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Na próxima semana estaremos aqui discutindo com os Deputados da Comissão do 
Trabalho e Previdência Social, presidida pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com os 
diretores do SINTEL e com os trabalhadores da Telemar, para que eles próprios 
mostrem a situação. Queremos pedir providência desta Assembléia e de todos aqueles 
que estão preocupados com a economia, com a segurança do emprego em nosso 
Estado. Esperamos que mude essa situação. Que a Comissão do Trabalho se posicione 
para mostrar a essa empresa que ela tem responsabilidade social e responsabilidade 
para com este Estado e com os mineiros, principalmente aqueles que dedicaram anos 
de sua vida ao aprimoramento operacional da Telemíg, tomando-a a melhor 
operadora do sistema TELEBRÁS. A Telemar adquiriu todo esse aperfeiçoamento 
tecnológico, todo esse material humano, todo esse conhecimento acumulado, toda 
essa experiência, e agora deve respeitar esse patrimônio representado por esses 
trabalhadores. 

Não podemos permitir que o País seja controlado pela ganância do lucro fácil, 
impondo sacrifícios aos trabalhadores. Não podemos aceitar passivamente essas 
demissões na Telemar, porque sabemos que é uma empresa altamente rentável. É uma 
empresa que tem ficado mais rica a cada dia e que poderia muito bem investir na 
melhoria das telecomunicações no Estado. Está jogando fora um investimento de 20 
anos, com essa demissão dos trabalhadores. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ivo José, V. Exa. está de 
parabéns por trazer, mais uma vez, esse tema para debate. Falar do sistema de 
privatização das telecomunicações é falar de um sistema global de privatização que se 
mostrou falido, irresponsável e que tantos malefícios trouxe ao povo mineiro, nesse 
caso específico e em outros, como o da Usiminas, o da CVRD, etc. Esse é um 
exemplo daquilo que não deveria ser feito. Temos de fazer também uma análise do 
processo global de privatização. · 

O Governo Fernando Henrique Cardoso - que, graças a Deus, está terminando -, 
fazendo suas privatizações e obrigando o povo brasileiro a engolir o modelo 
neoliberal e a viver em um estado de miséria cada vez maior, demonstrou cabalmente 
que o modelo de privatização está falido. Esse é o modelo das demissões. No caso da 
Telemar, desde o início até agora temos 5 mil desempregados. E, só neste ano, como 
bem lembrou o Deputado Ivo José, são mais de mil trabalhadores sem emprego. Isso 
não pode ser tido como modelo de nada, a não ser do lucro fácil para as empresas 
internacionais. 

Portanto, o Governo Fernando Henrique, além do Governo do desemprego, passa a 
ser conhecido também como o Governo que aumentou a miséria. Esse é também o 
Governo da covardia, já que, neste momento de desemprego, ataca a CLT. 
Precisamos fazer esta ligação: o Governo privatiza, entregando as grandes empresas 
estratégicas para o capital financeiro e aumentando o nível de desemprego, e, quando 
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mandato e, se Deus me ajudar, no próximo. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que ocupam as 
galerias. telespectadores da TV Assembléia, presenciamos mais um dos resultados das 
privatizações inconseqüentes do Governo Federal. Após adquirir uma empresa 
indiscutivelmente rentável, sem problemas de fluxo de caixa e de capital, empresa 
enxuta, considerada a melhor operadora do sistema TELEBRÁS, a Telemar responde 
a todas essas benesses com a demissão em massa de trabalhadores, agravando o 
quadro de desemprego do País e, particularmente, de Minas Gerais. E é bom lembrar 
que é sócio desse rentável empreendimento o BNDES, que participa com 25% das 
ações e concedeu empréstimos à operadora da ordem de R$355.000.000,00 após 
privatizada. 

É esse o sistema de privatização do Governo Fernando Henrique Cardoso, que 
condenamos em todas as suas etapas e agora vem mostrando os seus resultados 
sociais: desemprego e desrespeito aos trabalhadores. Inicialmente, usavam a 
argumentação de que o Estado era pesado e emperrava a economia. Sabemos que o 
setor de telecomunicações é um dos mais rentáveis do mundo. E as demissões 
ocorridas, quando da privatização, não satisfizeram a ganância dos dirigentes da 
Telemar. A Telemig possuía, à época da privatização, 8.500 empregados. Hoje, a 
Telemar possui, em Minas Gerais, apenas 3.800 trabalhadores. Não podemos aceitar 
passivamente uma situação dessas. Além das demissões, a empresa concessionária 
vem esvaziando os investimentos em Minas Gerais, transferindo setores operacionais 
importantes para outros Estados, com o nefasto argumento de contenção de despesas. 

Os recursos transferidos pelo BNDES para a Telemar são provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT -,dinheiro esse que deveria estar sendo empregado 
para gerar empregos, para capacitar trabalhadores, nunca para promover demissões. 
Temos o Conselho Estadual de Emprego e Geração de Renda, que acompanha e 
encaminha projetos importantes. Os companheiros que ocupam um lugar nesse 
Conselho bem sabem da importância dos recursos do F A T para geração de emprego 
no Estado. Como têm sido importantes os R$28.000.000,00 aplicados em Minas por 
ano, para geração de emprego e renda num momento difícil como o que vivemos. E 
vem a Telemar, esquecendo-se de que as empresas também tem seu papel de 
responsabilidade social a cumprir, trazer angústia e sofrimento aos trabalhadores, à 
custa do dinheiro do FAT e do BNDES. Essa política de demissões da Telemar, desde 
a sua privatização, tem causado danos irreparáveis à economia mineira, além de 
espalhar o pânico entre os funcionários que continuam contratados. 

Esses 3.800 empregados da Telemar não têm tranqüilidade, não sabem se quando 
chegarem ao trabalho estarão demitidos ou não. A insegurança é total. Denúncias do 
Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações - SINTEL mostram que os 
funcionários da Telemar estão trabalhando estressados, temendo a sua demissão. Essa 

L..__ ______ o ______ ___.J 



porque não têm para onde ir. Aí, vejo hoje a foto do Sr. Governador do Estado, até 
muito fotogênico, simpaticíssimo, o topete cada vez mais bem tratado. 
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Fico olhando para essa foto e penso: será que esse moço, que, como eu, foi Prefeito 
de Juiz de Fora e que conheci como Prefeito, Senador, Vice-Presidente- e Presidente 
da República, perdeu a sensibilidade humana? Ou será que não é ele quem está 
governando Minas, e, sim, seus assessores, que não receberam votos para isso? O 
voto do povo mineiro foi para o Sr. Itamar Franco, e não, para seus assessores. 

Por isso, fiz essa explanação, para chegar ao pessoal do IPSEMG: pessoas que, com 
toda a razão, não querem nem devem ser discriminadas, porque são cidadãos que 
trabalham com dignidade e merecem o respeito desta Casa e do Governo do Estado. 
As reivindicações dos funcionários são justas, principalmente em vista do que 
ganham nos cargos de confiança, para ficar passeando nos jardins do Palácio, porque 
o Governador tem essa mania: quando está muito aborrecido, dá os braços a seus 
assessores e fica passeando no Palácio o dia inteiro, conversando. E nenhum daqueles 
assessores ganha menos que R$4.000,00. E são concursados? Não; são cargos de 
confiança. Mas que confiança é essa, se não dão confiança a quem merece, que é o 
servidor que está trabalhando há anos neste Estado? 

Sem querer generalizar, quando conversamos com os Secretários, vemos que a 
maioria deles são gelados; são pessoas que perderam o calor humano e conhecem 
apenas números. Não sabem que o cidadão tem uma casa alugada, tem que cumprir 
com um compromisso; tem filhos que podem adoecer, como acontece, e tem de gastar 
com a fannácia e o médico. Não sabem que o cidadão tem de pagar este preço 
exorbitante da energia elétrica, que ainda sofrerá novo aumento, de 30%. Enfim, 
acham que o servidor é um privilegiado. Há anos, o servidor público municipal, 
estadual ou federal era, sim, um privilegiado; todos eram recebidos de portas abenas 
em qualquer financeira ou Banco, porque eram funcionários públicos. Hoje, se uma 
pessoa chega a um Banco, intentando pegar algum empréstimo, e diz que é 
fjJncionário público, na mesma hora o Gerente faz aquela cara que já conhecemos, de 
quem está perdendo tempo, e a manda para seu subordinado, que lhe dirá "não". Por 
quê? Porque o funcionário público não está sendo reconhecido. Aliás, podem ter 
certeza de que no ano que vem, a partir de junho, serão lembrados, porque só são 
lembrados de quatro em quatro anos, quando há campanha. Aí, os políticos precisam 
do voto para que sejam eleitos, mas depois viram-lhes as costas; são os chamados 
"políticos copa-do-mundo", que só aparecem de quatro em quatro anos, para enganar 
a população, de que vocês fazem parte. 

Portanto, quero que fique registrado nos anais desta Casa que fui eleito Deputado 
do Estado, e não, Deputado de Juiz de Fora, cabresto do Governador Itamar Franco, e 
falarei nesta tribuna o que for verdade, sem o menor receio de que, amanhã, ao me 
encontrar com o GoVernador em Juiz·de Fora, ele queira tirar satisfação comigo- o 
que não fará - ou mesmo de que mude de passeio. Não estou preocupado <com isso. 
Minha preocupação é com minha consciência, o que vou levar até o final deste 
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Deputados Dimas Rodrigues, Elaine Matozinhos e Marcelo Gonçalves. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palara, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bcjani * - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 

amigos que nos visitam nesta Casa e que nos acompanham pela TV Assembléia, 
estamos no mês festivo de dezembro, em que, naturalmente, todos deveriam estar de 
coração aberto e pensando no dia de amanhã, que será melhor. 

Mas não é isso que estamos vendo nesta Casa. Olhando as faixas que foram 
colocadas neste Plenário, vimos a preocupação de várias categorias em defender 
aquilo que é de direito. Será que vamos chegar ao final do Governo atual, comandado 
por S. Exa. o Governador Itamar Franco, com reivindicações justas demorando a ser 
atendidas e outras tantas que nem chegaram a esta Casa? 

Temos exemplo quando vemos os concursos abertos. Não somos contra nenhum 
tipo de concurso. Até achamos que isso já deveria ter sido cumprido há muitos anos. 
Mas, quando observamos que várias pessoas foram contratadas temporariamente- e já 
existem pessoas trabalhando há 15 ou 20 anos no Estado, sem nenhuma garantia-, ou 
seja, dormem empregadas e acordam desempregadas, sem o Fundo de Garantia ou a 
observância de direitos do ttabalhador, analisando item por item, chegamos à 
conclusão de que o erro maior pertence aos Governos que passaram, pois, sem 
exceção, foram contratando, contratando e chegou-se onde estamos. PeSsoas que 
trabalham há 15, 20 anos, na área da educação, da saúde, de limpeza; enfim, pergunto 
aos Deputados, às Deputadas, à Mesa diretora da Casa, àqueles que nos acompanham 
aqui e na TV Assembléia, o que o cidadão vai fazer depois de tantos anos trabalhando 
num único local e sendo demitido. 

Ele vai fazer o que, se, neste País chamado Brasil, quem chega aos 40 anos já é tido 
como incapaz, como morto, como improdutivo? É lamentável que isso aconteça. No 
Primeiro Mundo, as pessoas mais vi vidas, mais experientes servem para ensinar aos 
mais jovens o" caminho certo da vida. Não há faculdade melhor que a própria vida, 
com os anos que se passam, quando vamos aprendendo e vendo que muitas coisas que 
fizemos no passado, quando éramos mais jovens, não faríamos no dia de hoje. Essa é 
a verdadeira faculdade. 

Mas, no Brasil, não. No País, até a aposentadoria tem sinônimo de atestado de 
óbito. O cidadão ou cidadã que chega aos 40 anos é considerado improdutivo. 
Estamos vendo concursos e mais concursos sendo realizados, deixando em pânico as 
pessoas que foram contratadas temporariamente. Nunca vi contratação temporária de 
10, 15 ou 20 anos. Para mim, temporário é um ou dois anos, no máximo. E os 
Governos fizeram vista grossa. Agora começa o Governador a abrir concurso em cima 
de concurso. 

Repito que não sou contra o concurso, que, aliás, é de lei. Inconstitucional é 
contratar as pessoas sem concurso. Mas há o fator humano nesse meio, o fator da 
sensibilidade de saber quantas pessoas irão ficar desempregadas e passar fome, 
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N" 3.010/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o 20° Batalhão da PM, em Pouso 
Alegre, pelo 19° aniversário de criação. (- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N" 3.011/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a Federação dos Clubes do Estado de Minas 
Gerais- FECEMG- pelo 32" aniversário de fundação.(- À Comissão de Educação.) 

N" 3.012/2001, do Deputado Fábio A velar, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de Mateus Leme pelo 
63° aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 3.013/2001, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-Geral da PMMG, com vistas a que 
seja montado um esquema de segurança para proteger o Capitão José Nilson, Diretor 
de Segurança da Penitenciária José Maria Alkmim, e sua familia. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N" 3.014/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitado ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado que designe Promotor para apurar denúncia 
formulada pela Sra. V anessa Pinheiro Diniz. 

N" 3.015/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja manifestada aos 
Secretários da Segurança Pública e de Transpones e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DEOP a preocupação dessa Comi~são com a situação da Cadeia Pública de 
Montes Claros e seja enviada a essas autoridades cópia de relatório por ela elaborado 
a partir de visita a esse estabelecimento. 

N" 3.0!6/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado apelo aos 
Presidentes da Câmara e do Senado, aos Líderes dos partidos e aos parlamentares 
mineiros 'nas referidas Casas Legislativas com vistas a que envidcm esforços para a 
aprovação do Projeto de Lei n" 2.411/2000, do Deputado Marcos Cintra, do PFL de 
São Paulo.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N" 3.017/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente do TRE-MG com vistas a que estude a possibilidade de se ampliar a 
divulgação dos editais que menciona.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N" 3.018/2001, do Deputado Márcio Cunha e outros, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se restabeleçam a regularidade e os 
valores fixados no convênio celebrado entre o Estado e a Fundação Lucas Machado, 
por meio do Hospital Universitário São José. (-À Comissão de Saúde.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Fiscalização 
Financeira e dos Deputados João Batista de Oliveira e outros, Alencar da Silveira 
Júnior, Ivair Nogueira e Paulo Piau. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte, 

de Direitos Humanos, dC Defesa do Consumidor e de Administração Pública e dos 
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739 

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

PROJETO DE LEI 1\'" 1.922/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Pesquisas e Projetos Pedagógicos da 

Fundação Helena Antipoff. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Pesquisas e Projetos 

Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff, sediado no Município de Ibirité. 
Art. zo - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Objetiva a proposição que seja reconhecido o caráter de utilidade 

pública do Centro de Pesquisas e Projetos Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff. 
A pretensão tem caráter declaratório na medida em que, pelo exame da realidade, 

transpõe-se para o mundo jurídico tal assertiva. 
Não é novidade a divisão social das pessoas em privadas e públicas, tomando-se 

como base objetivarem ou não o lucro. Há, entretanto, um terceiro setor, que é 
formado por pessoas de direito privado que não objetivam o lul.:ro. Este terceiro setor 
é auxiliar indispensável para o almejar do bem social, ou o costumeiramente chamado 
bem comum. 

Os requisitos indispensáveis são atendidos pelo Centro: sua constituição deu-se em 
31/5/99, e o registro, em 8/6/99; os cargos de sua direção não são remunerados, 
consoante preceitua seu estatuto. 

Ressalte-se, também, que o Centro de Pesquisas não tem fins lucrativos e 
desenvolve atividades na área educacional, destinadas à comunidade. 

Pelo exposto, aguarda-se o processar regular do projeto e su·a acolhida pelos nobres 
Deputados. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 3.008/2001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja encaminhado ao 

Secretário da Fazenda pedido contendo as informações que menciona, sobre 
arrecadação com multas de trânsito nas rodovias estaduais e sobre obras de 
recuperação rias estradas estaduais.(- À Mesa da Assembléia.) 

N" 3.009/2001, do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos de Paiva pelos 25 anos de 
jornalismo.(- À Comissão de Transporte.) 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
para parecer, nos tennos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.921/2001 
Institui o Programa Deputado Mirim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I a - Fica instituído o Programa Deputado Mirim no âmbito do Estado de Minas 
Gerais, que tem como objetivo levar ao conhecimento dos futuros cidadãos de nosso 
Estado a dinâmica do trabalho diário dos Deputados Estaduais de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O programa de que trata o "caput" deste artigo deverá ser 
implantado no mês de outubro, em conformidade com o calendário da Assembléia 
Legislativa. 

Art. 2° - O programa se destinará a fomentar as ações parlarhentares desenvolvidas 
no Poder Legislativo, tais como processo legislativo, tramitação de proposições, 
reuniões de Plenário e de comissões, audiências públicas e reuniões especiais, bem 
como todas e quaisquer ações desenvolvidas pelos parlamentares na Assembléia 
Legislativa, para o aprofundamento da cidadania entre os jovens representantes da 
sociedade mineira. 

Art. 3° - O Programa será desenvolvido conjuntamente com a Secretaria de Estado 
da Educação, através de suas 42 Superintendências Regionais de Ensino, as quais 
indicarão o processo e a forma de escolha de dois alunos de curso regular da 5a a ga 
séries do ensino fundamental, respeitando-se o que reza o art. 5° e incisos da 
Constituição Federal de 1988. 

Art. 4 o - Os deputados mirins serão recebidos por equipe de funcionários da 
Assembléia Legislativa, designada pela Mesa da Assembléia, que através de mini-
cursos relâmpago, apresentará todo o processo legislativo. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: O estudo do Estado de Minas Gerais nas escolas públicas se dá nas 

primeiras séries do ensino fundamental, na disciplina de Estudos Sociais. Com isso, 
os alunos pouco aprendem a respeito das mais diversas riquezas materiais e históricas 
do Estado. 

O Programa objeto deste projeto de lei tem o intuito de mostrar Minas Gerais de 
forma mais variada, não só no aspecto geográfico-social, mas também mediante fatos 
e personalidades pouco divulgados para os alunos. 

Poucos são os nossos jovens estudantes que sabem quem foi Dona Joaquina de 
Pompéu, onde se localiza a Fazenda Cabangu ou onde está situado o nosso Museu da 
Aeronáutica. A oportunidade de se conhecerem as várias riquezas deste Estado será 

·um prêmio mais que justo a todo aluno egresso da rede estadual de educação. 
Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à aprovação 
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Art. zo - O Programa de que trata o art. 1 o desta lei deverá ser implantado 

sempre no primeiro semestre de cada ano, por um período mínimo de dez dias, 
segundo calendário da Secretaria de Estado da Fazenda que determinará em que mês 
desse semestre ocorrerá o "feriado fiscal". 

Art. 3° - O Programa será implantado através de decreto-lei baixado pelo 
Governador do Estado. 

Art. 4 o - Para que as empresas comerciais e industriais, os empresários ou 
prestadores de serviços tenham direito ao Programa, terão que comprovar o 
abatimento da redução do ICMS, em favor do comprador, seja atacadista ou 
consumidor final, imprescindivelmente através de documento fiscal, conforme dispõe 
o art. I o desta lei, sobre o preço final dos produtos negociados no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 5° - O pagamento da parcela de 10% (dez por cento) do ICMS ao órgão 
arrecadador do Tesouro Estadual deverá ser feito no mesmo mês da venda efetuada. 

Parágrafo único - O não-cumprimento do exposto neste artigo implicará na 
cobrança do ICMS na forma em que o imposto sobre o produto ou atividade de 
serviço é cobrado pelo Estado. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: A proposição que apresentamos institui o "feriado fiscal", com o 

intuito de aumentar a arrecadação de 'ICMS pelo Estado, uma vez que, apesar de 
reduzir o valor do tributo de 18% para 10%, o que faria prever queda na arrecadação, 
ela tem o objetivo de minimizar de maneira considerável o número de empresas 
sonegadoras de impostos no Estado. Temos como exemplo iniciativas adotadas em 
diversos Estados nane-americanos, como Flórida, Nova Iorque, Texas, Carolina do 
Sul, lowa, Connecticut, Maryland e o Distrito de Columbia. Eles ofereceram aos 
consumidores período de isenção fiscal, principalmente em roupas e calçados. 

Nosso projeto tem como alcance propor ao Estado que aprimore tais iniciativas, 
sugerindo a extensão dessa pauta a todos os produtos negociados no atacado e no 
varejo no Estado de Minas Gerais e que tenham incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Isso garantirá a manutenção e, quiçá, 
até o aumento dos postos de trabalho nas empresas, além de maior movimentação no 
comércio ligado ao transporte, ao turismo e ao setor hoteleiro, pois tal medida irá 
atrair consumidores de Estados limítrofes. 

O "feriado fiscal", conforme o parágrafo único do art. 1°, se realizará no primeiro 
semestre de cada ano, por um período mínimo de dez dias, regulamentado de acordo 
conl calendário da Secretaria da Fazenda. 

Desde já, conto com o apoio dos meus nobres pares desta Casa para aprovarmos 
esta proposição, que muito beneficiará nossos cidadãos e nosso Estado. 
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Financeira.) 
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Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do 
Brasil, informando, em resposta a requerimento da Comissão de Defesa do 
Consumidor, sobre o encerramento das atividades da Cooperativa de Economia c 
Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecções de Três Corações Ltda. (- Anexe-se 
ao requerimento.) 

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 Expedieme. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI No 1.919/2001 

Declara de utilidade pública o Colegiado de Grupos de Idosos - COGIMIG -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais_decrcta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Colegiado de Grupos de Idosos -

COG!MIG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. zo- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: O Colegiado de Grupos de Idosos - COGIMIG - se encontra em pleno 

e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias 
e sociais, no que conceme às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Cumprindo a entidade os requisitos legais para que seja declarada sua utilidade 
pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares à aprovação 
deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de 
Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I. do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.920/2001 
Institui o Programa Feriado FiscaL 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído no âmbito do Estado de Minas Gerais o Programa Feriado 

Fiscal, que reduz a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS -dos produtos e serviços negociados no Estado de 18% (dezoito por cento) 
para 10% (dez por cento). 

Parágrafo único - O Programa de que trata o "caput" deste artigo visa ampliar a 
arrecadação do Estado de Minas Gerais, através do aumento linear das transações de 
mercadorias e serviços. 
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Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Henneto - Elaine 
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14hl5min, 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. zo -Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

18 Parte 
I' 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 Rogério Correia, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública (2), 

encaminhando, em atenção ao Requerimento no 2.798/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, relação das delegacias seccionais de polícia metropolitana de Belo 
Horizonte e informando, em atenção ao Requerimento no 2.799/2001, da mesma 
Comissão, que no momento não há médicos legistas que possam ser designados para 
prestar serviços na sede da 49a Dele.gacia Regional de Segurança Pública. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, em atenção ao 
Requerimento no 2.247/2001, da Comissão de Direitos Humanos, prestando 
esclarecimentos a respeito da apuração de atos de violência cometidos por policiais 
militares durante .. show" no Estádio Independência. 

Do Sr, Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DER-
MG, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 2.287/2001, do Deputado 
Rogério Correia, cópia do convênio firmado entre o Estado e o Município de Nova 
Lima, para a execução das obras de duplicação da MG-030, 

Do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia, informando, em 
resposta a convite feito pela Comissão de Direitos Humanos, que deve ser dirigido ao 
Secretário da Segurança Pública, para autorização. (- À Comissão de Direitos 
Humanos,) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do FNDE, 

L-------------~--------------
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3.018/2001 - Requerimentos da Comissão de Fiscalização Financeira e dos Deputados 
João Batista de Oliveira e outros, Alencar da Silveira Júnior, Ivair Nogueira e Paulo 
Piau - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Direitos 
Humanos, de Defesa do Consumidor e de Administração Pública e dos Deputados 
Dimas Rodrigues, Elaine Matozinhos e Marcelo Gonçalves - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Alberto Bejani, Ivo José, Sebastião Costa, Marcelo 
Gonçalves e Doutor Viana- 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições 
- Questões de Ordem - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.950- Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Parcia1 à Proposição de Lei no 14.956- Comunicação da 
Presidência- Leitura de Comunicações -Despacho de Requerimentos: Requerimentos 
dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Ivair Nogueira; deferimento- Votação de 
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Fiscalização Financeira e dos 
Deputados João Batista de Oliveira e outros e Paulo Piau; aprovação - 2" Fase: 
Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada: aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.760/2001; requerimento dos Deputados Antônio Andrade e Antônio Carlos 
Andrada; aprovação - Votação, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.761/2001; 
Requerimento dos Deputados Antônio Andrade e Antônio Carlos Andrada; aprovação 
- Questões de ordem -Discussão, em 1 o turno, da Proposta dé Emenda à Constituição 
no 60/2001; encerramento da discussão; chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - questões de ordem -
Encerramento. 

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

Ávila- Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho- Adelmo Carneiro Leão- Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval 
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de congratulações com a Câmara Municipal de Ouro Fino pela inauguração de 
sua sede (Requerimento n" 2.870/2001, do Deputado Ambrósio Pinto). 
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 
Andrada. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.80012001 
Comissão de Redação 

732 

O Projeto de Lei n• 1.800/2001, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Barreiro, com sede no Município de Capelinha, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento 
Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.800/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Barreiro, com sede no Município de Capelinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Barreiro, com sede no Município de Capelinha. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 1211212001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Wanderley Ávila, informando o falecimento da Sra. Ana Florentina 

Pereira Entreportes, oconido em 6/12/2001, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

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

Regimento Interno. as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Distrito de Crisólia, no Município de Ouro Fino, pelo 78° 

aniversário de sua criação (Requerimento n• 2.818/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Município de Cabo Verde pelo 135° aniversário de sua 
emancipação (Requerimento n• 2.853/2001, do Deputado Marco Régis); 

de congratulações com o Município de Nova Resende pelo 76° aniversário de sua 
criação (Requerimento n• 2.854/2001, do Deputado Marco Régis); 
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preços, conforme estabelecido em regulamento. 

An. 11- O produtor rural optante pela forma de apuração prevista no artigo anterior 
poderá abater do ICMS apurado no período 5% (cinco por cento) do seu valor, a título 
de depósito efetuado em benefício do Fundo de Fomento e Desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais- FUNDESE -,criado pela Lei no 11.396, 
de 6 de janeiro de 1994. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será 
efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS. 

Art. 12 - O estabelecimento industrial que adquirir leite "in natura" de produtor 
rural acrescentará ao valor da operação, de forma expressa no documento fiscal de 
aquisição, o valor correspondente à aplicação de 2,50% (dois inteiros e cinqüenta 
centésimos por cento) sobre a valor da operação. 

§ lo - No documento fiscal deverá ser consignada a expressão .. Incentivo à 
Produção Leiteira" e respectivo valor. 

§ zo - O valor referido no parágrafo anterior não integrará a base de cálculo do 
imposto.". 

Art. 3°- A opção prevista no art. 10 da Lei no 10.992, de 29 de dezembro de 1992, 
com a redação dada por esta lei, não implica a aplicação das demais normas gerais 
dela constantes, hipótese em que serão observadas as disposições do Regulamento do 
ICMS, aplicáveis ao produtor rural. 

An. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.791/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei TI0 1.791/2001, de autoria do Deputado Rogério Correia, que 
declara de utilidade pública a Associação Estadual de Cooperação Agrícola de Minas 
Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 268 do Regimento 
Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.791/2001 
Declara de- utilidade pública a Associação Estadual de Cooperação Agrícola de 

Minas Gerais - AESCA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Estadual de Cooperação 

Agrícola de Minas Gerais- AESCA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
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I- ... 
"b.l - arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, farinha de mandioca, leite "in 

natura", aves, peixes, gado bovino, bufalino, suíno, caprino e ovino e produtos 
çomestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriados ot1 congelados, 
quando de produção nacional;''. 

Art. 2"- Ós arts. 10, 11 c 12 da Lei n" 10.992, de 29 dezembro de 1992, ficam 
revigorados com a seguinte redação: 

"Capítulo V 
Do tratamento fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Fiscal Aplicável ao Pequeno e ao Microprodutor Rural de Leite 
Art. 10 - O produtor rural, com atividade de produção de leite e derivados, com 

receita bruta anual igual ou inferior a R$208.480,00 (duzentos e oito mil quatrocentos 
e oitenta reais), poderá, nas operações com leite e derivados, optar pela apuração do 
ICMS pelo sistema normal, ficando reduzido o valor do imposto a recolher, por 
período de apuração ou por operação, aos seguintes percentuais: 

I - 5% (cinco por cento), quando a receita bruta anual for igual ou inferior a 
R$52.120,00 (cinqüenta e dois mil cento e vinte reais); 

11 - 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a R$52.120,00 
(cinqüenta e dois mil cento e vinte reais) e inferior a R$99.030,00 (noventa e nove mil 
e trinta reais); 

III- 20% (vinte por cento), quando a receita bruta anual for sujJerior·a R$99.030,00 
(noventa e nove mil e trinta reais) e igual ou inferior a R$208.480,00 (duzentos e oito 
mil quatrocentos e oitenta reais). 

§ 1 o - Exercida a opção, o regime adotado será aplicado a todos os estabelecimentos 
do coiitribuinte, vedada a sua alteração antes do término do exercício. 

§ 2" - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser atribuída ao 
destinatário por substituição uibutária. 

§ 3" - Para a apuração da receita bruta anual, serão considerados todos os 
estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de redução 
previstos neste artigo, será considerada a receita bruta anual do exercício 
imediatamente anterior. 

§ 4° - Em se tratando de produtor em início de atividade, este declarará que não 
ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstas neste artigo. 

§ 5°- Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer do exercício, a 
receita bruta será ap1.1rada proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

§ 6°- Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos bens e aos serviços 
relacionados com a atividade de produção de leite e derivados. 

§ 7° - Os valores expressos neste artigo serão atualizados anualiJlente, mediante 
aplicação da variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna -IGP-01 -, 
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de outro índice nacional de 
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Aprovada no I o turno, na forma do Substitutivo TI0 1, a matéria retoma a esta 

Comissão para receber parecer de 2" turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do 
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em estudo, um dos primeiros resultados concretos da CP! do Preço do 

Leite, mesmo antes da conclusão de seus trabalhos, prevê tratamento diferenciado 
para os pequenos produtores e microprodutores de leite do Estado, assim classificados 
de acordo com os parâmetros definidos pela Lei n° 10.992, de 1992, que instituiu o 
Micro Geraes, bem como o incentivo para que busquem a qualificação técnica 
necessária à atividade de produção de leite. 

O art. 1 o introduz o leite "in natura" entre as mercadorias com alíquota de 12%. 
O art. zo prevê mecanismos de redução do valor do imposto a recolher para o 

produtor rural que exerça a atividade de produção de leite e derivados e que aufira 
receita bruta anual até determinado montante. Tal procedimento encontra respaldo na 
Constituição Estadual, que estabelece, em seu art. 233, que o Estado dispensará 
tratamento jurídico diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim 
definidas em lei, com a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e 
creditícias, ou com a eliminação ou a redução destas por meio de lei. 

A redução varia de 80% a 95% do valor do imposto a recolher, escalonado de 
acordo com três faixas de receita bruta anual, definidas na Lei n° I 0.992, de 1992, que 
dispõe sobre a microempresa, a empresa de pequeno porte, o microprodutor e o 
produtor de pequeno porte e estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos 
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

A matéria foi devidamente analisada e discutida nesta Comissão, no 1 o turno, o que 
resultou na apresentação do Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.900/2001 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Fernando Faria - Rogério 

Correia. 
Redação do Vencido no I o Turno 
PROJETO DE LEI No 1.900/2001 

Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei no 10.992, de 29 de dezembro de 1992, 
na parte que dispõe sobre o tratamento diferenciado dispensado ao pequeno e 
microprodutor rural. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o . A subalínea "b.J" 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 ...... 
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sobre a sua qu~idade, no qual deverão constar suas observações e recomendações. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
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Paulo Piau, Presidente e relator- Antônio Carlos Andrada- Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.880/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei sob comento objetiva 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de 
São Pedro dos Ferros. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma original, cabe agora a esta Comissão 
emitir parecer sobre a matéria no zo turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em tela não encontra 

óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarreta despesas para os cofres 
públicos e nem causa impacto na lei orçamentária. Representa apenas diminuição no 
ativo permanente do Tesouro, a qual, de certa forma, será amplamente compensada 
pelos benefícios que poderão representar para a população do município agraciado 
com a doação. 

A autorização legislativa "in casu" vem atender ao disposto no §2° do art. 105 da 
Lei Federal n' 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração c controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, que a toma obrigatória ao se fazer movimentação 
dos valores do Tesouro através de venda ou doação 

Já que o negócio juridico em exame está sendo feito em observância aos princípios 
que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta relataria dar parecer 
favorável ao projeto que o formaliza. 

· Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.880/2001 no 2' 

turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria - Cristiano 

Canêdo. 
PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.900/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade e outros, o projeto de lei em epígrafe visa 
a alterar a Lei n' 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária do Estado e 
dá outras providências. 
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entendemos que a parceria entre as instituições de ensino superior e os municípios 
trará benefícios ao corpo docente das esferas estadual e municipal, o qual poderá 
preencher as condições exigidas nas diretrizes nacionais para o exercício de suas 
atividades educacionais, elevando potencialmente, ao mesmo tempo, o nível de 
qualidade do ensino em nosso Estado. 

A mencionada parceria resultará na ampliação da oferta dos cursos de formação de 
professores, suprindo, com maior eficiência, os recursos humanos e materiais que as 
entidades governamentais e instituições de ensino, atuando em separado, poderiam 
disponibilizar. Da mesma forma, a possível conjugação entre a carga horária 
presencial e a não presencial é um recurso facilitador do acesso dos profissionais aos 
cursos, dadas as conhecidas dificuldades enfrentadas por muitos professores de se 
deslocarem de municípios pequenos onde residem e trabalham para freqüentar um 
curso superior. 

Ademais, já que amplia as possibilidades de nivelamento na formação dos docentes, 
a proposição contribui também para a superação da desarticulação entre a formação 
dos professores da educação infantil e a dos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental. Essa desarticulação tem tr~ido, para a formação dos alunos, prejuízos 
de descontinuidade, gerando gargalos no fluxo da escolarização, representados 
principalmente nos índices de evasão e repetência observados na transição entre as 
quatro primeiras e as últimas séries do ensino fundamental. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.874/2001, no 2• 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N• 1.874/2001 

Permite a celebração de convênios entre as universidades do sistema estadual e os 
municípios mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As universidades do sistema estadual poderão firmar convênios com os 

municípios mineiros para realização dos cursos de Pedagogia e Normal Superior, fora 
de suas sedes, observadas as providências educacionais necessárias ao seu adequado 
funcionamento. 

Parágrafo único - Ficam estendidas as disposições desta lei às fundações 
mantenedoras de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Ensino. 

Art. 2o - Aplicam-se às instituições de ensino superior do sistema estadual as 
normas sobre cursos e disciplinas não presenciais que regulam o sistema federal, até 
que o Conselho Estadual de Educação regulamente a matéria. 

Art. 3° - A universidade fará comunicação ao Conselho Estadual de Educação 
quando celebrado o convênio de que trata o art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação far-J o acompanhamento do 
curso no periodo de seis meses após o início de seu funcionamento e emitirá parecer 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei sob comento objetiva 
autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao Município de São 
Pedro dos Ferros. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma original, cabe agora a esta Comissão 
emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do art. 102. VII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme a manifestação anterior desta Comissão, a propos1çao em tela não 

encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarretando despesas 
para os cofres públicos nem causando impacto na lei orçamentária. Representa, 
apenas, uma diminuição no ativo permanente do Tesouro, que, de certa forma, será 
amplamente compensada pelos benefícios que poderão representar para a população 
do município agraciado com a doação. 

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no§ 2° do art. 105 da 
Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estalui as normas gerais de direito financeiro 
para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, que a torna obrigatória ao se fazer movimentação 
dos valores do Tesouro por meio de venda ou doação 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos princípios 
que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta relataria dar parecer 
favorável ao projeto que o formaliza. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.858/2001 no 2• 

turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Fernando Faria - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O z• TURNO DO PROJETO DELE! N" 1.874/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe permite a 
celebração de convênios entre as universidades do sistema estadual e os municípios 
mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

Aprovada no 1° turno, com as Emendas TI0 S 1 a 3, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e no 4, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vem a 
proposição, agora, a esta Comissão, para exame, para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

No mesmo diapasão da aná1ise anteriormente realizada por esta Comissão, 
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especial até a importância de R$6l.l78.000,00, observado o disposto na Lei 
Federal n° 4.320, de l7 de março de 1964. 
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Parágrafo único - Serão utilizados como fonte de recursos, para atender ao disposto 
no "caput" deste artigo, os recursos resultantes da anulação de dotações consignadas 
na Lei no 13.825, de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG -, no que couber, de Encargos 
Gerais do Estado, e para a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha-
CODEV ALE-, transformada por esta lei. 

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 21 da Lei n° de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE 
Quadro Especial de Pessoal 

Caro os de Provimento em Comissão da Estrutura Básica 
Denominação de Quantid Vencimento 
Cargos ade Básico em 

R$ 
Diretor-Geral I 1.784,00 
Diretor 5 1.338,00 
Assessor Chefe I 1.338,00 
Chefe de Gabinete l 1.338,00 
Assessor de l 1.250,00 
Comunicação 
Social 
Assessor Jurídico I 1.338,00 
Auditor Seccional I 1.250,00 

Caro os de Provimento em Comissão da Estrutura Intermediária 
Denominação do Quantid Ref. Cálculo 
caro-o ade 
Chefe de Di visão 2 12-G 
Coordenador 10 12-G 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 26 da Lei no de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE 
Tabela de Vencimento - 40 Horas Semanais 

*-A REFERIDA TABELA FOI PUBLICADA NA EDIÇÃO DO "DIÁR10 DO 
LEGISLATIVO" DE 14.12.01. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.858/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 



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 a panir da data de formalização da 
consulta para manifestar-se. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei 
relativo ao plano de carreira dos servidores do IDEI\TE. 

§ 4°- Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo anteriror, aplicar-
sc-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 IDENE, no montante correspondente, os recursos orçamentários 
destinados ao custeio de pessoal provenientes dos órgãos e das entidades de origem 
dos servidores remanejados. 

An. 24 - O IDENE passa a ser incluído no Grupo 2, constante no Anexo I a que se 
refere o art. 6• do Decreto 36.796. de 19 de abril de 1995. 

Art. 25 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus à verba 
anual a título de pró-labore relativa aos cargos do Grupo 2, correspondente aos 
valores previstos no Anexo II, a que se refere o art. 1 o do Decreto n° 36.796, de 19 de 
abril de 1995. 

Art. 26 - A jornada de trabalho do IDENE é de 40 horas semanais e a Tabela de 
Vencimento é a constante no Anexo TI desta lei, que substitui a tabela da 
CODEV ALE. autarquia transformada nesta lei. 

Capítulo Vil 
Disposições Finais 

Art. 27 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros necessários ao 
adimplemento das obrigações assumidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, no que se refere à Superintendência de Desenvolvimento do 
Norte de Minas- SUDENOR -.extinta no art. I • desta lei. 

Art. 28 - Ficam transferidos para a autarquia IDENE os contratos, convênios, 
acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral e cujos objetivos se relacionem com a 
competência da unidade extinta no art. 1° desta lei. 

Art. 29 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da Superintendência de 
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, assim como as providências 
administrativas, financeiras e orçamentárias que garantam o efetivo funcionamento do 
IDENE são de responsabilidade das Secretarias de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração e da Fazenda, que, no 
prazo de noventa dias a contar da data da publicação desta lei, tomarão as 
providências cabíveis. 

Art. 30 - Para execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
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trezentos e trinta e oito reais); 

V - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento básico de 
R$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais); 

VI - um cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

VII - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de R$1.250,00 (mil 
duzentos e cinqüenta reais); 

VIII- dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G; 
IX - dez cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G. 
Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de Pessoal do 

IDENE são os constantes no Anexo I desta lei. 
§ 1 o - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os percentuais do 

art. 2" da Lei n" 9.530, de 29 de dezembro de 1987, ressalvados os cargos de Diretor-
Geral, Chefe de Gabinete e quatro cargos de Diretor, que são de recrutamento amplo, 
e um cargo de Diretor, de recrutamento limitado; 

§ 2° - Os cargos de provimento em comissão de que trata este artigo serão 
identificados e codificados por resolução do Secretário de Estado de Administração e 
Recursos Humanos. 

§ 3" - O disposto no art. 10 da lei Delegada n" 38, de 26 de setembro de 1997, bem 
como o disposto na Lei Delegada D0 41, de 7 de junho de 2000, não se aplicam aos 
cargos de que trata este artigo. 

Art. 22 - O Quadro Especial de Pessoal da CODEV ALE a que se refere o Decreto 
n" 36.033, de 14 de setembro de 1994 passa a denominar-se Quadro Especial de 
Pessoal do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais-
IDENE -, observadas as alterações estabelecidas por esta lei. 

Art. 23- A composição do quadro efetivo do IDENE será resultante: 
I- de servidores da CODEV ALE, autarquia transformada por esta lei; 
li- do remanejamento: 
a) de servidores, com os respectivos cargos efetivos lotados na Superintendência de 

Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, integrante da estrutura orgânica 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG - e de 
outros órgãos e entidades do Poder Executivo, que estejam colocados à sua 
disposição; 

b) de servidores, com os respectivos cargos efetivos, mediante proposta da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 

c) de cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

III - de cargos criados em lei. 
§ 1 o - Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, que 

poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos cargos, sem 
aumento de despesa, mantido o mesmo nível do servidor, assegurados os direitos e as 
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V - os recursos provenientes da aplicação da receita; 
VI - os empréstimos. 
Art. 13 - Constituem patrimônio do IDENE: 
I - bens e direitos a ele pertencentes e os que a ele se incorporem; 
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II - doação, legado, auxílio ou outros benefícios provenientes do Estado e de 
pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

III - bens e direitos resultantes das aplicações que realizar com rendas previstas 
nesta lei. 

Art. 14 - Em caso de extinção os bens e direitos da autarquia reverterão ao 
patrimônio do Estado, salvo se lei específica prescrever destinação diferente. 

Capítulo V 
Do Regime Econômico e Financeiro 

Art. 15- O exercício financeiro da autarquia coincidirá com o ano civil. 
Art. 16 - O orçamento da autarquia é uno e anual e compreenderá todas as receitas, 

as despesas e os investimentos dispostos em programas. 
Art. ·17 - A autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de Contas do 

Estado o balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicação dos recursos, 
após aprovação do Conselho de Admistração. 

Capítulo VI 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 18 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha- CODEV ALE-, os seguintes cargos de 
provimento em comissão que compõem a estrutura de Chefia Intermediária e de 
Execução: 

I- sete cargos de Chefe de Núcleo, código C0-03, símbolo Xl/A; 
li- seis cargos de Chefe de Serviço, código C0-04, símbolo Xl/A; 
II1- dois cargos de Chefe de Divisão, código CU-02, símbolo XIIG; 
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria-Geral, código CO- 06, símbolo IX/ A; 
V- oito cargos de Coordenador, código C0-01, símbolo XIIIG; · 
VI - dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código CO- 07, símbolo X/C. 
Art. 19 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

de Pessoal da CODEV ALE, que compõe sua estrutura básica. 
Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do IDENE os seguintes 

cargos comissionados: 
I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de R$1.784,00 (mil 

setecentos e oitenta e quatro reais); 
II- cinco cargos de Diretor, com venciment9 básico de R$1.338,00 (mil trezentos e 

trinta e oito reais); 
III - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil 

trezentos e trinta e oito reais); 
IV - um cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de R$1.338.00 (mil 
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designado novo suplente. 

Art. 7o - O Presidente do Conselho de Administração terá direito, além do voto 
comum, ao de qualidade e será substituído pelo Secretário Adjunto da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais. 

Art. 8°- A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público, não 
lhe cabendo nenhuma remuneração. 

Art. 9° - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho serão fixadas em 
seu Regimento Interno, inclusive as formas e os prazos para a indícação dos 
representantes de que tratam os incisos II!, IV, V e VI do art. 6" desta lei. 

Seção II 
Da Diretoria 

Art. 10 - A autarquia é administrada por uma diretoria composta de um Diretor-
Geral e cinco Diretores, todos de livre nomeação e exoneração pelo Governador do 
Estado. 

Art. 11 -Ao Diretor-Geral compete: 
I - exercer a direção superior da autarquia, praticando os atos de gestão necessários 

ao cumprimento de seus objetivos; 
II - exercer a coordenação geral e promover articulações institucionais nas ações, 

nos programas e nos projetos públicos de relevante interesse regional; 
III - propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e entidades públicos e 

privados, nacionais e estrangeiros; 
IV - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Administração: 
a) os planos plurianual e anual de ação: 
b) a proposta do orçamento anual e as prestações de contas; 
c) o relatório anual de atividades; 
d) proposta de alteração da estrutura orgãnica da autarquia; 
e) proposta de aquisição, alienação, locação e concessão de direito de uso de bem 

imóvel da autarquia; 
V - representar a autarquia em juízo e extrajudicialmente; 
VI - designar os ocupantes dos cargos em comissão da autarquia, excetuados os 

mencionados no art. 1 O desta lei. 
Capítulo IV 

Do Patrimônio e da Receita 
Art. 12 - Constituem receitas da autarquia: 
I - as dotações orçamentárias, as subvenções e o auxílio da União, dos Estad·os e 

municípios; 
II - as doações; 
III - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso ou da cessão de 

suas instalações ou de bens imóveis; 
IV - os recursos provenientes de convênios com instituições nacionais ou 

estrangeiras, públicas ou privadas; 
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I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, as políticas e 
as diretrizes para os planos c os programas de trabalho da autarquia; 
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11 - aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual c plurianual da 
autarquia; 

III - avaliar as atividades da autarquia e propor medidas que visem ao seu 
aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus objetivos; 

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos, 
acordos e ajustes dos quais a autarquia seja participante; 

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a proposta de 
alienação, a locação e a concessão do direito de uso de bem imóvel do IDENE c 
autorizar tais atos; 

VI - opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e a situação 
econômico-financeira da autarquia; 

VII - elaborar c aprovar o seu Regimento Interno; 
VIII- exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Regimento Interno mencionado no inciso VII deste artigo 

tratará das normas de funcionamento do Conselho de Administração. 
Art. 6° - O Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. que é o seu 

Presidente; 
li -o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo; 
III - um representante da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

IV - três representantes indicados pelas Associações Microrregionais de Municípios 
da área de atuação da autarquia; 

V- um representante de entidade de classe empresarial do Estado; 
VI - um representante dos servidores da autarquia. 
§ 1•- As indicações dos membros do Conselho de que tratam os incisos IJI, IV, V e 

VI deste artigo serão apresentadas até trinta dias após a solicitação formal da 
autarquia e serão de livre designação do Governador do Estado, para urn mandato de 
dois anos, permitida a recondução por igual período. 

§ z• - Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral indicar 
o representante das Associações Microrregionais de Municípios, se não o fizerem as 
entidades competentes no prazo estipulado no parágrafo anterior e nas disposições 
estabelecidas no Regimento Interno; 

§ 3°- Os representantes a que se referem os inciso III, IV, V e VI deste artigo serão 
designados pelo Governador do Estado para um mandato de dois anos, permitida a 
recondução por igual período. 

§ 4° - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o titular nos seus 
impedimentos. 

§ 5° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, sendo 

~-----------~------------~ 
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VIII -planejar, coordenar, supervisionar, orientar c executar planos, programas, 

projetos e atividades relacionadas com com a proteção e a conservação do patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do 
turismo ecológico e rural; 

IX- exercer outras atividades correlatas. 
Capítulo III 

Da Organização 
Art. 4°- O IDENE tem a seguinte estrutura orgânica: 
I- Unidade colegiada: 
a) Conselho de Administração; 
li - Unidade de direção superior: 
a) Diretoria-Geral; 
III - Unidades administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Auditoria Seccional; 
c) Assessoria 1 urídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
I -Divisão de Administração; 
2 - Di visão de Finanças; 
f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos; 
I - Coordenadoria de Administração de Incentivos; 
2 - Coordenadoria de Relações Institucionais; 
g) Diretoria Regional do Norte de Minas: 
1 - Coordenadorias Regionais, em número de quatro; 
h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha: 
1 - Coordenadorias Regionais, em número de três; 
i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; 
j) Coordenadoria Regional de Recife. 
§ 1 o - As competências e a descrição das unidades administrativas previstas neste 

artigo serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado por decreto do 
Governador do Estado. 

§ 2° - Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre nomeação e 
exoneração do Governador do Estado. 

§ 3o- As Coordenadorias previstas nas diretorias de que tratam as alíneas "g" e "h" 
do inciso III deste artigo terão sua denominaç~.o. localização e abrangência definidas 
por decreto. 

Seção I 
Do Conselho de Administração 

Art. 5° - Ao Conselho de Administração, unidade colegiada de direção superior, 
compete: 
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§ zo . Para os efeilos desta lei, as expressões Instituto de Desenvolvimento do 

Norte e Nordeste de Minas Gerais, a palavra autarquia e a sigla IDENE se equivalem. 
Art. 2°- A área de abrangência do IDENE é constituída dos municípios: 
I - das Mesorregiõcs Norte de Minas e Mucuri e dos demais municípios integrantes 

das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e São Mateus; 
II - da Microrregião de Curvelo, penencente à Mesorregião Central Mineira; 
III - Três Marias. 
§ 1 o - O disposto nos incisos I e li será apurado de acordo com o mapa elaborado 

pelo Instituto de Geociências Aplicado - IGA -, da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia, em março de 2000, 211 edição. 

§ zo . Os municípios da região do semi-árido mineiro com Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - de até 0,5 (zero vírgula cinco) e em situação de 
emergência em decorrência de secas reconhecidas pelo Poder Executivo poderão ser 
atendidos por programas e ações implementadas pela autarquia, por determinação do 
Governador do Estado. 

Capítulo li 
Da Finalidade e Competência 

Art. 3o - O IDENE tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e 
social das regiões Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, competindo-lhe, 
ainda: 

I - formular e propor direUizes, planos e ações necessários ao desenvolvimento 
econômico e social para as regiões, compatibilizando-os com as políticas dos 
Governos Federal e Estadual; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e a 
implantação de planos, programas, projetos e atividades em consonância com os 
objetivos definidos; 

III - observar os interesses das regiões e articular formas de atuação com os demais 
órgãos e entidades dos Poderes Executivos Municipais, Estadual e Federal que atuam 
na região; 

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos necessários 
ao desenvolvimento das regiões; 

V - promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, com atuação nas diversas áreas de desenvolvimento das regiões, 
apoiando e acompanhando as respectivas iniciativas; 

VI - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista a fixação de 
critérios de concessão de estímulos fiscais e financeiros, visando à atração de 
investimentos e à indução do desenvolvimento empresarial das regiões; 

VII- planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, programas, 
projetos e atividades pennanentes ou emergenciais de combate aos efeitos das secas, 
em consonância com as diretrizes governamentais, especialmente as emanadas do 
Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro; 
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Aprovada em 1 o turno na forma do Substitutivo TI 0 3, com a Emenda TI0 22, a 

proposição vem a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. A redação do 
vencido, em anexo, integra o parecer. 

Fundamentação 
Com a criação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -, em 

substituição à SUDENE, no âmbito do Governo Federal, e a inclusão dos municípios 
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri na área de atuação dessa autarquia, não mais 
se justifica a existência de duas instituições na estrutura da administração estadual, 
SUDENOR E CODEV ALE, para fazer a interlocução com os organismos federais e a 
coordenação de programas nas citadas regiões. Assim, a criação do IDENE, mediante 
a fusão dessas enúdades, conforme o projeto em exame propõe, é medida 
extremamente louvável e oponuna. 

Durante a discussão da matéria nesta Casa, foram apresentadas di versas sugestões 
de modificações à proposição original. O vencido no 1 o turno, consubstanciado no 
Substitutivo no 3, com a Emenda no 22, representa um grande esforço de entendimento 
deste parlamento e é, a nosso ver, a melhor opção para que a futura autarquia possa se 
transformar em verdadeira agência de desenvolvimento do Norte e do Nordeste 
mineiros. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.422/2001, no 2o 

turno, na fonna do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Márcio Cunha - Maria Olívia -

Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido 

PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 
Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências. · 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capírulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o- Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais - IDENE -, resultante da transformação da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e da absorção das 
funções da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, 
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN. 

§ 1°- O IDENE é uma entidade autárquica com autonomia administrativa e 
financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, 
sede e foro na Capital do Estado, vinculada à SEPLAN. 
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Dê-se ao art. 13 do projeto a seguinte redação: 
''Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

assegurando-se ao BDMG, à EMA TER e ao órgão de fiscalização sanitária animal do 
IMA as condições necessárias ao cumprimento desta lei.''. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga, relator - Carlos Pimenta - Doutor Viana -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 642/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei sob comento objetiva 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de 
Rio Paranafba. 

Aprovado o projeto no I o turno, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria no zo turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.· 

Fundamentação 
Conforme a manifestação anterior desta Comissão, a proposição em tela não 

encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarretando despesa 
para os cofres públicos nem causando impacto na lei orçamentária. Representa, 
apenas, uma diminuição no ativo permanente do Tesouro, que, de certa forma, será 
amplamente compensada pelos benefícios que poderão representar para a população 
do município agraciado com o contrato. 

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no§ 2° do art. 105 da 
Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui as normas gerais de direito financeiro 
para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e· do Distrito Federal, que a torna obrigatória ao se fazer movimentação 
dos valores pennanentes do Tesouro. 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos princípios 
que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta relataria dar parecer 
favorável ao projeto que o formaliza. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 642/99 no 2° turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise - Cristiano 

Canêdo - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.422/2001 dispõe sobre a 
criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE- e dá outras providências. 

~-----------~------------~ 
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garantirá as condições técnico-operacionais necessárias ao cumprimento da lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• I .767/2001, no 

1 o LUrno, com a Emenda TI 0 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2 a 4, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; 5 a 11, a seguir apresentadas. 

EMENDAN"S 
Dê-se ao inciso li do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2•- .................................................................... . 
li - certificação das condições de higiene recomendadas pelo Instituto Mineiro de 

Agropecuária- !MA-, observadas, também, as nonnas do CERTIBOV;". 
EMENDAN"6 

Dê-se ao § 3° do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- .................................................................... . 
§ 3° - A certificação pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - ocorrerá no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o cadastramento, prazo no qual o !MA 
atestará o cumprimento das exigências sanitárias e legais.". 

EMENDAN"7 
Acrescente-se ao art. 2° os seguintes §§ 4° e 5°: 
"Art. 2·-..................................................................... . 
§ 4• - O !MA acompanhará periodicamente os produtores, com a finalidade de 

manter o certificado de qualidade. 
§ 5° - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais -EMA TER - estabelecerá programa de qualificação dos produtores no sentido 
de se atingir a certificação.". 

EMENDAN"8 
Dê-se ao "caput" do art. 7o a seguinte redação: 
"Art. 7° - São obrigatórios para a comercialização do queijo anesanal o certificado 

do IMA, a identificação do fabricante, a data da fabricação e o prazo de validade do 
queijo minas artesanal.". 

EMENDAN"9 
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Instituto Mineiro de Agropecuária empreenderá ações fiscalizatórias 

em estabelecimento produtor de queijo minas artesanal, ainda que todas as exigências 
para o cadastramento no órgão tenham sido atendidas pelo produtor.". 

EMENDAN" 10 
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 13, renumerando-se os demais: 
"Art. 13 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - estabelecerá 

programa de incentivo à produção de queijo artesanal, mediante o apoio financeiro e a 
qualificação técnica do produtor, com recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural- FUNDERUR.". 

EMENDAN• 11 
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sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 0° 1. A 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação da 
matéria com as Emendas TI 0 S 2 a 4, por ela apresentadas. A requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento visa a disciplinar a produção do queijo-de-minas 

artesanal, por meio da definição de procedimentos e critérios que garantam o padrão 
de qualidade do produto_ 

O projeto tem mérito, por tentar preservar a tradição mineira na fabricação de 
queijos, sem, no entanto, deixar de lado as medidas básicas de segurança e higiene 
alimentar. Além disso, prevê que a fiscalização dos estabelecimentos produtores e dos 
revendedores de queijo minas artesanal será feita pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária - !MA. 

Cumpre lembrar que o serviço de vigilância sanitária estadual também tem 
competência para realizar o controle sanitário nesta área. De acordo com o art. 80 da 
Lei n• 13.317, de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde ficam sujeitos ao 
controle sanitário. O art. 82, I, "d", da lei supracitada considera como 
estabelecimentos de serviço de interesse da saúde os que produzem, beneficiam, 
manipulam, fracionam, embalam, reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, 
transportam, distribuem, importam, exportam, vendem ou dispensam alimentos c 
matérias-primas alimentares, entre outros. Portanto, conforme o exposto, entendemos 
que os órgãos responsáveis pelo controle sanitário poderão assegurar a continuidade 
da fabricação e comercialização do queijo artesanal de maneira segura, sem colocar 
em risco a saúde da população e preservando a tradição mineira. 

Consideramos oportunas as emendas apresentadas à proposição. A Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, estende o papel fiscalizador do !MA aos 
estabelecimentos que revendem o produto. As Emendas n•s 2 e 3, da Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, procuram garantir a potabilidade da água 
utilizada na fabricação do produto, a ser aferida por meio de análises periódicas, o que 
nos parece de suma importância para a proteção da saúde. Já a Emenda no 4 aprimora 
a redação do art. 11, esclarecendo seu sentido. 

Entendemos, também, como pertinentes as emendas sugeridas pelo Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. As Emendas n°S 5 a 7 criam a certificação do produto e 
definem que a EMA TER estabelecerá o programa de qualificação dos produtores para 
a obtenção da certificação. A Emenda n° 8 acrescenta aos itens já previstos a 
obrigatoriedade de se apresentar o certificado do IMA para que o queijo possa ser 
comercializado. A Emenda n• 9 reforça o papel fiscalizador do !MA. A Emenda n• I O 
determina o incentivo à produção do queijo artesanal por parte do BDMG, com 
recursos do FUNDERUR. Por fim, a Emenda no 11 estabelece que o Poder Executivo 
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Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 200L 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria - Cristiano 

Canêdo. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" L205/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei no 
1.205/2000 visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao 
Município de Caetanópolis, 

Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de Constituição c 
Justiça, que não encontrou óbice legal ou constitucional à sua tramitação e apresentou 
ao projeto a Emenda no 1, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art, 102, VII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa fazer transferência de domínio dos valores do ativo permanente do 
Estado, exigência essa contida em normas constitucionais e de direito administrativo. 
Na espécie, citamos o art 18 da Carta mineira, o art, 17 da Lei Federal no 8.666, de 
21/6/93, o an, 105, § ! 0

, da Lei Federal no 4320, de 17/3/64, e o art 16 da Lei 
Estadual n° 9.444, de 25111/87. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários a cargo da apreciação deste 
órgão técnico, devemos ponderar que a proposta contida no projeto de lei não 
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas públicas, não 
causando, portanto, impacto na lei orçamentária. Embora a medida, se efetivada, 
represente uma autorização para reduzir o ativo permanente do balanço patrimonial 
do Estado, não encontramos óbice financeiro e orçamentário para que ela prospere 
nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no L205/2000, no I o 

turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001, 
Mauro Lobo, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Cristiano Canêdo- Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" L767/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em exame dispõe 
sobre o processo de produção do queijo minas artesanal e dá outras providências. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
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Horizonte. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos 
do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão mantém serviços e instalações destinados a congregar 

pessoas idosas, carentes ou não, sem perseguir retorno financeiro. Em cumprimento a 
seus objetivos, oferece-lhes assistência médica e auxilio material, além de 
desenvolver atividades sociais e recreativas próprias das pessoas da terceira idade, 
proporcionando-lhes momentos de lazer e bem-estar. 

Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do título de utilidade pública 
que ora se pleiteia. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.857/2001 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI W 676/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela objetiva autorizar o 

Poder Executivo a doar imóvel à Associação Habitacional de Dionísio. 
Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e lhe apresentou a Emenda no 
1. 

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito de sua 
competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para o exame a cargo desta Comissão, temos a ponderar que a transferência de 

domínio do bem não acarreta despesas aos cofres públicos nem causa impacto na lei 
orçamentária. Trata-se apenas de conceder autorização para que o poder público 
movimente os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro, a qual é exigida 
pela Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal. 

A Comissão de Constituição e Justiça ofereceu emenda ao projeto para adequá-Jo 
ao interesse público, com a qual concordamos. Não encontramos, portanto, óbice à 
tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 676/99 com a 
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No cumprimento dessa tarefa, além de ministrar-lhes lições de cidadania, 

ressalta a solidariedade e o respeito ao próximo, valorizando sobretudo o espírito 
humanitário. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.842/2001 

com a Emenda TI0 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.847/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei sob comento objetiva declarar 

de utilidade pública a Associação Evangélica de Alto Caparaó - ASSEV AC -, com 
sede no Município de Alto Caparaó. 

Submetida a matéria, preliminannente, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice à sua tramitação e concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, '"a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação, sem fins lucrativos, é uma sociedade civil com 

personalidade jurídica. 
Verificamos que ela tem por objetivo proteger a saúde de seus associados, por meio 

de campanhas de combate a doenças transmissíveis e infecto-contagiosas, em 
integração com os órgãos competentes. 

Além disso, realiza trabalhos de combate à fome e à pobreza, através de campanhas 
de distribuição de alimentos e agasalhos, e ainda distribui remédios aos necessitados, 
contribuindo para a redução das desigualdades sociais. 

Por tais motivos, é justa a aprovação da matéria em exame. 
Conclusão 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.847/2001 na 
fonna proposta. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.857/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, a proposição em exame visa declarar de 

utilidade pública o Grupo Shallon Terceira Idade, com sede no Município de Belo 
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O projeto de lei em análise, da Deputada Maria José Haueisen, visa declarar de 

utilidade pública a Sociedade Beneficente Presbiteriana do Brasil em Piumhi - SBPP-
, com sede nesse município. 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade objetiva prestar à comunidade carente, em sua área de 

abrangência, assistência social e auxílio material. Envida esforços em busca de 
solução para o combate à fome, principalmente em relação a crianças e idosos. 

Em complemento a esse trabalho, promove a reabilitação de pessoas portadoras de 
deficiência, procurando, além do seu bem-estar, desenvolver-lhes a consciência de 
cidadania. 

Também estimula o convívio entre seus associados, buscando oferecer-lhes 
atividades de integração e sociabilidade, como esporte c eventos culturais. 

Finalmente, deve-se mencionar que ela realiza amplo trabalho na área educacional, 
constituindo unidades de ensino para o atendimento a crianças em idade escolar, 
objetivando sempre a formação de jovens e adultos conscientes de seus deveres e 
direitos sociais. 

Por tudo isso, julgamos t?POrtuno que a entidade seja declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.83412001 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.842/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Luiz Menezes, pretende declarar de 

utilidade pública o Grupo Escoteiro Padre Olímpio- GEPO -, com sede no Município 
de ltabira. 

Examinada preliminannente 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 
O Grupo Escoteiro Padre Olímpio é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 

tem por finalidade auxiliar na educação de jovens. contribuindo para seu 
desenvolvimento. Assim, ajuda-os a alcançar suas plenas potencialidades físicas, 
intelectuais. sociais e afetivas. 
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Fundamentação 

O Centro de Apoio e Solidaried-Aids - Grupo Casa tem por finalidade precípua 
apoiar os portadores de IDV e os doentes de AIDS, buscando recursos para auxiliá-
los, além de coordenar atividades sociais, promover visitas domiciliares, combater o 
preconceito e a discriminação com ajuda governamental e, ainda, orientar os pacientes 
e seus familiares a respeito da doença. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.674/2001 na 

forma como apresentada. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
1 oão Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.716/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - AP AE de Bonfinópolis de Minas, com sede naquele município. 

Ao ser examinado preliminannente, o projeto foi considerado pela Comissão de 
Constituição e Justiça jurídico, constitucional e legal, com a Emenda n° 1, que 
apresentou. 

Compete a este órgão colegiado, agora, apreciar a matéria, atendo-se aos limites 
estatuídos no art. 1 02, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Bonfinópolis de Minas é uma sociedade civil que tem por fim precípuo 

assegurar o ajustamento e o bem-estar do excepcional na sociedade. Para a 
consecução desse objetivo, ela se vale de todos os meios e recursos, articulando-se 
com as demais entidades municipais de assistência, promovendo estudos e pesquisas 
em prol da causa do excepcional. 

À vista disso, parece-nos inquestionável o mérito da proposição em reconhecer a 
valiosa contribuição que aquela APAE vem prestando ao poder público e à sociedade 
em geral. 

Conclusão 
Somos, portando, pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.716/2001 com a Emenda n• 

1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.834/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
O Governador opôs veto total à Proposição de Lei n" 14.920, que autoriza o Poder 

Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel de propriedade do Estado 
constituído de terreno com área de 2.000m2

, destinado à construção da sede da 
Prefeitura Municipal. 

Consoante as Razões do Veto, o Estado tem necessidade de imóvel na localidade, 
no qual possa construir complexo abrangendo Delegacia de Polícia e cadeia pública, 
conforme esclarecimento da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, fato que inviabiliza a sua liberação. 

É oportuno esclarecer, antes de mais nada, que é praxe nesta Casa, sempre que 
tramita projeto de lei de doação de imóvel, encaminhar ofício ao Poder Executivo a 
fim de que informe se o bem que se pretende doar está afetado de destinação pública 
especial e se existe algum óbice à doação pretendida. Essa postura da Assembléia 
Legislativa visa justamente a evitar que o projeto tramite normalmente nesta Casa e, 
ao final, seja vetado pelo Poder Executivo. 

No caso, encontram-se nos autos, às fls. 5 e 1 O, dois ofícios em que se solicitam 
justamente essas informações ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, datados de 24/212000 e de 7/812000. 

Todavia, a resposta definitiva aos ofícios mencionados somente foi dada em fins de 
outubro de 2001, quando a proposição já havia sido aprovada nesta Casa. 

A referida resposta contém nota técnica que considera inoportuna a doação objeto 
da proposição de lei, pelos mesmos motivos que foram expostos nas Razões do Veto. 

Entendemos que a justificativa apresentada pelo Governador para opor veto à 
proposição é relevante, já que o Estado planeja construir no terreno Delegacia de 
Polícia e cadeia pública, o que torna inoportuna a doação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto total à Proposição de Lei no 

14.920. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Agostinho Patrús, Presidente - Elaine Matozinhos, relator - Ermano Batista. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" I .674/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Alberto Bejani, por meio do Projeto de Lei n." 1.674/2001, pretende 

seja declarado de utilidade pública o Centro de Apoio e Solidaried' Aids - Grupo 
Casa, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidadc, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta 
Comissão deliberar condusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 
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Educação; e Aurora Araújo, representante da F ASPA, e os Srs. Sebastião Silva, 
Diretor da CIEL - Uberaba, e Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG. Após as 
considerações iniciais do Presidente, autor do requerimento que motivou o debate, é 
concedida a palavra aos demais presentes. Segue-se amplo debate, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Após as considerações finais 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, 13 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA I' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.920 

Às dez horas do dia treze de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Agostinho Patrús, Elaine Matozinhos e Ermano Batista 
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Agostinho Patrús, 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 o parecer da 
relatora, Deputada Elaine Matozinhos, à quem passa a palavra para que proceda à 
leitura de seu relatório. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que 
conclui pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei n" 14.920. A Presidência 
suspende os trabalhos para que a assessoria possa lavrar a ata desta reunião. Reabertos 
os trabalhos, o Deputado Agostinho Patrús, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da presente reunião, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos Deputado presentes. Cumprida a finalidade da 
Comissão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Agostinho Patrús, Presidente - Elaine Matozinhos - Ermano Batista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.920 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 243/2001, publicada no "Diário Legislativo" de 
29/11/2001, o Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei n" 14.920, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que 
especifica. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída esta Comissão Especial para 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão e 
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Mauro Lobo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e dá por aprovada a ata da reunião 
anterior, a qual é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a dar prosseguimento à discussão sobre a situação da 
carreira de administrador público e o funcionamento do curso superior de 
Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro - FJP. O 
Deputado Eduardo Brandão passa a Presidência ao Deputado Mauro Lobo, que 
registra a presença das Sras. Maria Celeste Gomes César Vieira, Diretora de Recursos 
Humanos da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e representante do Sr. 
Frederico Penido de Alvarenga, titular dessa Pasta; Maria Cristina Lages de Sousa 
Henriques, Superintendente de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração e representante do Sr. Mauro Santos Ferreira, 
titular dessa Pasta; e dos Srs. Rodrigo Antunes de Carvalho, Presidente da Associação 
dos Administradores Públicos do Estado de Minas Gerais; Ricardo Carneiro, Diretor 
da Escola de Governo da FJP, e Renato Barros, Coordenador Sindical do Sindicato 
dos Servidores Públicos de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. 
O Deputado Mauro Lobo, 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 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, 12 de dezembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano C:mêdo - Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 75" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia doze de dezembro 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 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 infonna que a reunião se destina a 
debater o fechamento do curso fundamental noturno nas escolas públicas estaduais e 
convida a tomar assento à mesa dos trabalhos as Sras. Maria Stela Nascimento, 
Cristina Possato, Diretora de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Fábio A velar- Luiz Fernando Faria. 

ATA DA 74" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Adelmo Carneiro 
Leão, Elaine Matozinhos e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado José Braga, 
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Arlen Santiago, Rêmolo Aloise, Sebastião Navarro 
Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elaine 
Matozinhos, 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 interpretar, aplicar, adaptar e discutir as normas relativas à 
construção, à ampliação ou à reforma da rede física e da aquisição e da manutenção 
dos equipamentos médico-hospitalares das mais diversas instituições de saúde das 
redes pública e privada do Estado. A Presidência comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios da Câmara Municipal de Matozinhos encaminhando cópia 
do relatório de auditoria expedido pela Delegacia Regional de Saúde; da Câmara 
Municipal de Ribeirão das Neves encaminhando relatório final da CP! n• 1/2001, que 
apurou irregularidades existentes na licitação e na execução do contrato de concessão 
celebrado com a Fundação Pró-Saúde de Ribeirão das Neves. O Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Doutor Viana 
apresenta requerimento em que solicita audiência pública com os convidados que 
menciona, para esclarecer o fechamento dos serviços de cirurgia cardíaca infantil do 
Hospital V era Cruz. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A Presidência 
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. 
Adilson Stolet, Superintendente Operacional da SES; Rogério de Oliveira Resende, 
Diretor de Redes Assistenciais da SES; Kelly Nogueira Guerra, Diretora de 
Operações dos Sistemas Assistenciais da SES; Eugênio Baumgratz Lopes, da 
Diretoria de Operações da SES; Mitico Yokota, Coordenadora de Nefrologia da SES; 
Gilberto de Souza, Coordenador de Infra-Estrutura Física da SES; Adriana Cacciari 
Zapaterra César, Diretora de Vigilância e Estabelecimentos de Saúde da SES, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rêmolo Aloise, 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 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, 13 de dezembro de 200 I. 
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta - Doutor Viana. 

ATA DA 39" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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Contas; Ângela Cristina Dias Coutinho Camargos, Técnica de Contrato Externo 
do Tribunal de Contas; Jucy Amaral, advogada da Associação dos Professores 
Públicos de Minas Gerais; e Márcia Bahia, professora e servidora pública em 
afastamento preliminar, que irão discutir o afastamento preliminar àe servidores 
públicos para aposentadorias, os quais, por mudança da legislação e por resolução, 
estão sendo notificados a voltarem ao trabalho. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas explanações. Abertos os debates, segue·se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Paulo Piau- Doutor Viana. 
ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO . 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas do dia seis de novembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira e Ambrósio 
Pinto (substituindo este ao Deputado Fábio A velar, por indicação da Liderança do 
PTB), 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 Jorge Eduardo de Oliveira, 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. O Presidente registra a presença 
dos Srs. Anderson de Souza Lima Novais, Coordenador de Programas Especiais do 
DER-MG; Sebastião de Abreu Ferreira, Chefe do Serviço de Engenharia Rodoviária 
do DNER; Carlos Alberto Filizola Freire, Secretário Executivo da Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR -; José Rodolfo dos Santos, 
Prefeito Municipal de Ipuiúna; Getúlio Alves da Silva e Camilo Joubert Barbosa, 
respectivamente, Coordenador e membro da Comissão Temática de Transportes do 
CREA-MG; e José Roberto Dionísio, Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira 
de Minas; do Sr. Ferdinando Henrique da Silva e da Sra. Maria Regina de Lima, 
Vereadores à mesma Câmara. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva. autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre o tema em questão e se 
envolvem em amplo debate com os Deputados presentes, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2001. 
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reconhecimento das deficiências do sistema e pela responsabilização de seus 
verdadeiros dirigentes, aos quais, realmente, compete o poder de decisão. De outra 
forma, nada mais veremos que injustiças e paliativos. 

Fiscais do Município de Belo Horizonte, os senhores podem contar com esta 
Deputada, ou melhor, podem contar com esta Casa para tomar públicos seus 
questionamentos, externar suas angústias e apresentar soluções. Se esta é a Casa do 
povo, há, também, de ser a Casa dos fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os 
senhores não estão sós. Muito obrigada. 

Se os fiscais que temos hoje em Belo Horizonte começassem um grande trabalho de 
fiscalização de todas essas casas, acredito que demorariam, no mínimo, dez anos para 
dar conta desse trabalho. Precisamos de políticas nesse sentido e precisamos dotar 
todo esse corpo de funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte com número 
suficiente para desenvolver o seu trabalho. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA I' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz 
Menezes e João Leite, membros da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social; Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que 
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. Informa ainda a 
Presidência que a reunião se destina a ouvir as Sras. Geralda Almeida Afonso, 
Superintendente Central de Pessoal da Secretaria de Administração; Débora Gamboji, 
Diretora de Aposentadoria da Secretaria de Recursos Humanos e Administração; 
Maria de Lourdes Carvalho, Superintendente de Administração de Pessoal da 
Secretaria de Educação: Nilda Dias Pinto Coelho, Assessora da Sra. Maria de Lourdes 
Carvalho; Gilce Maria Guimarães Rolla, Coordenadora da Área de Análise de 
Aposentadoria, Reforma e Pensão da Administração Direta Estadual do Tribunal de 
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Todavia, a Lei n" 8.146, de 2000, que determinou a realização da "reforma 
administrativa", tomou de recrutamento amplo os referidos cargos, promovendo uma 
progressiva desprofissionalização e desqualificação dos serviços de fiscalização. E, 
como se não bastasse o seu demérito, a medida também recebe críticas quanto à sua 
legalidade. 

Além dessas interessantes informações gerais sobre o sistema que o relatório da 
comissão dos funcionários nos traz, ele apresenta alguns questionamentos de grande 
pertinência quanto às conclusões da comissão da PBH. O principal aspecto desses 
questionamentos, motivo pelo qual nós o destacaremos, diz respeito à atribuição de 
responsabilidades. 

Do relatório preliminar da ASFIM, destacamos, quanto a isso, que, muito embora o 
relatório da PBH aponte para a existência de um problema gerencial, acaba 
concluindo pela responsabilização dos escalões mais baixos, com a exclusão da culpa 
dos responsáveis pela formulação e implantação de políticas no município. O relatório 
dos fiscais aponta esses últimos como responsáveis. 

O laudo do Corpo de Bombeiros, que, segundo a ASFIM, runda que realizado em 
abril de 1999, só foi enviado à Prefeitura um ano depois, pode conter erros. Também 
não se tem notícia de solicitação à Prefeitura, por parte dos Bombeiros, de interdição 
por risco iminente. 

Inegável, também, é a responsabilidade dos proprietários do imóvel, a quem 
compete a execução de medidas de prevenção e combate a incêndios. 

E, finalmente, Srs. Deputados, a ASFIM, ao realizar sua investigação, termina 
apresentando propostas para a solução do problema, algo que, incrível e infelizmente, 
a administração municipal não vem fazendo. 

Para a ASFIM, a solução do problema passa pela solução dos problemas que 
impedem a nomeação dos fiscrus já aprovados em concurso público da PBH; pela 
constituição de juntas de julgamento e decisões, visando a profissionalizar as ações e 
impedir a existência de pressões políticas sobre elas; pela descentralização já prevista 
em lei do serviço de licenciamento para as regionais; pela realização de investigações 
por parte do Ministério Público e da Câmara Municipal; pela revisão da legislação 
municipal acerca do tema, com a respectiva remoção de uma série de entraves 
burocráticos; pela criação de fóruns e a implementação de convênios com entidades 
como o CREA, universidades e outras, que podem ser parceiras ou aliadas do poder 
público nesse aspecto. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero colocar a forma como devemos tratar c 
encaminhar soluções para esse problema. Não é razoável que queiramos 
responsabilizar funcionários, quando está claro que o problema é de sistema .e de 
direção. A Prefeitura de Belo Horizonte, pelo que entendemos, ainda deve respostas e 
atitudes à população da Capital. Mas tais atitudes e respostas devem passar pelo 
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uma comtssao interna que realizou uma investigação muito mais instigante e 
esclarecedora do que aquela. de cunho .. oficial". Para a ASFIM, a comissão 
constituída pela PBH foi colocada sob suspeição, pois um de seus membros é o 
Secretário Municipal de Coordenação e Políticas Urbanas, o maior responsável pelo 
planejamento e pela execução de políticas de licenciamento e fiscalização no 
município. Como esperar, portanto, que tal comissão faça algo além de apontar 
"peixes pequenos" ou "bodes expiatórios" para a execração da opinião pública? 

Os trabalhos da ASF1M, melhores que os da PBH, não se destinaram a promover, 
apenas, a busca pessoal de culpados. Mais do que isso, o que os fiscais fizeram foi 
apresentar elementos para um real entendimento das condições gerais de trabalho da 
PBH no que diz respeito à fiscalização e ao 1icenciamento. Deste estudo, podemos 
destacar informações bastante interessantes. Por exemplo, o fato de que o 
licenciamento e a fiscalização em Belo Horizonte sejam sempre tratados como uma 
questão secundária, o que pode ser comprovado pela mera ,verificação da carência de 
recursos humanos a que a administração tem condenado o setor, pela falta de uma 
política de valorização do servidor, assim como pelo fato de que os cargos de direção 
na área sejam sempre ocupados por quadros meramente políticos, sem maior 
intimidade ou conhecimento da área É inegável que tal postura tem influência 
decisiva nas mazelas da fiscalização. 

O fato de uma lei municipal (a Lei no 8.137, de 2000) determinar a exigência de um 
projeto aprovado para a prevenção e o combate a incêndios para a expedição de alvará 
de localização e funcionamento de estabelecimentos que exerçam atividades 
causadoras de "repercussões negativas" não ter sido cumprida, é um demonstrativo do 
caráter sistêmico do problema. Agora a Prefeitura está revendo tais alvarás, mas, antes 
disso, o mero descumprimento da lei deixa claro que o caso não é de se culparem 
funcionários d_e segundo ou terceiro escalões. 

O esclarecimento acerca das atribuições do Corpo de Bombeiros também é 
importante. A ele, não compete multar ou interditar estabelecimentos, mas, tão-
somente, notificar o estabelecimento e, em caso de não-observância da notificação, 
comunicar o fato à PBH para o prosseguimento da ação fiscal. É aí que tem ocorrido 
outro problema. 

A legislação vigente (Lei Municipal no 2.060, de 1972) determina que o 
responsável pela implantação de projetos de prevenção e combate a incêndios é o 
proprietário do imóvel ou condomínio, e não o seu inquilino. Como, em grande parte 
dos casos, o notificado não é o proprietário, o expediente acaba sendo devolvido à 
corporação para a devida correção. Contudo, conforme informações da ASFIM, o 
expediente não costuma retornar à PBH. 

A reforma administrativa implementada pelo Governo na atual administração 
também deu sua contribuição ao "kaos" que agora buscamos entender. 

Até o mês de dezembro de 2000, os cargos de Chefe de Seção e Chefe de Serviço 
da área de fiscalização da PBH eram de recrutamento restrito, sendo sempre 
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questão de Estado, o que valoriza a decisão da Casa, engrandece essa idéia e 
fortalece esses produtores que precisam de um gesto de esperança para que dias 
melhores possam acontecer e o café brasileiro consiga ganhar mercado depois de ter 
perdido mercado internacional. Esperamos que o café continue sendo o esteio da 
nossa economia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em 
que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos para o seu pronunciamento. Com 
a palavra a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Exmos. Srs. Presidente, Deputados, senhores das 
galerias, telespectadores da TV Assembléia, cidadãos desta Capital, estamos, mais 
uma vez, nesta tribuna, e, desta feita, para tratar de um assunto que se tornou comoção 
nacional e cujos desdobramentos têm demonstrado a necessidade urgente de revisão 
de alguns procedimentos e de combate a algumas práticas vigentes no procedimento 
de concessão de alvarás no Município de Belo Horizonte. 

Refiro-me à tragédia ocorrida no estabelecimento conhecido por Canecão Mineiro e 
à reação do poder público em resposta ao clamor popular por providências, soluções e 
a punição dos responsáveis. 

É certo que a Prefeitura de Belo Horizonte ficou devendo explicações à população 
quanto ao ocorrido, e é certo que precisa corrigir as deficiências detectadas em seu 
serviço, mas a forma como isso foi feito até agora, com todo o respeito, é digna de 
uma seriíssima censura. 

Uma das primeiras providências da administração municipal foi criar uma comissão 
para investigar o ocorrido. Tal comissão, supostamente cumprindo o seu "munus", 
apresentou relatório preliminar em um prazo de três dias, no qual apontou a 
responsabilidade pessoal de funcionários da administração pelas falhas· de 
fiscalização, o que deu ao Vice-Prefeito Fernando Pimentel o instrumento publicitário 
necessário para mostrar à imprensa nacional que a PBH estaria tomando providências. 

Nesse sentido, foram afastados funcionários de cargos de chefia, além de ter sido 
anunciado que outros seriam afastados de suas funções. 

É, nesse ponto, ilustres colegas, que gostaria de voltar a atenção de vocês para a 
reação do poder público à tragédia que se deu. Afinal, já que não temos como voltar o 
tempo e mudar o passado, ao menos tomemos a tragédia como lição, para que eventos 
similares não ocorram no futuro. 

Minha opinião é a de que o caminho trilhado pela administração não condiz com a 
busca de soluções que impeçam a repetição de tragédias desse tipo. Pior que isso, a 
forma como se promoveu uma "caça às bruxas" contra o funcionalismo foi um grande 
desrespeito aos servidores da PBH. 

Felizmente, a associação dos fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte, cumprindo 
sua função estatutária, vem tomando a defesa dos fiscais e questionando publicamente 
as declarações dos altos dirigentes da Prefeitura sobre o ocorrido. Neste sentido, criou 
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aproveitar para, publicamente, registrar nos anais desta Casa a admiração, não só 
minha, mas dos seus colegas desta Casa, pelo trabalho e desempenho de V. Exa. ao 
longo desses anos, representando tão bem a população mineira nesta Casa e na 
Câmara de Belo Horizonte. Parabéns, Deputado João Batista. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
representantes dos grupos de cafeicultores das mais diversas regiões de Minas Gerais, 
queremos, também, em nome do PSB, parabenizar o Deputado João Batista de 
Oliveira, cujas virtudes, mérito e trabalho já foram colocados aqui por vários 
Deputados que nos precederam. Mas quero também dizer que, além de todas as 
qualidades e do empenho do nosso competente e grande amigo Deputado João Batista 
de Oliveira, contamos, para a aprovação desse projeto, com o empenho das pessoas 
nele interessadas, que aqui estiveram e que aqui estão, vindos de diversas regiões de 
Minas para ver, na realidade, como ocorreria a votação, nesta Casa. Queremos 
parabenizar a toda a comunidade que se faz presente nas galerias, das mais diversas 
regiões de Minas, e dizer que é assim que realmente se pode acompanhar o trabalho 
legislativo. É dessa forma que conseguimos apressar as votações, fazer com que 
aconteçam, com a transparência que se faz necessária a todo e qualquer ato dessa 
Casa. Parabéns a vocês. Parabéns ao Deputado João Batista de Oliveira. Parabéns a 
Minas Gerais. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente, Deputado Ivo José, caros 
Deputados presentes, Sras. Deputadas, Deputado Márcio Cunba, que já se 
pronunciou, contamos com a presença do Prefeito de Espera Feliz, Tarcísio; com a 
presença do Vice-Prefeito de Varginha, Mauro Brito, e do Secretário Municipal do 
Café de Varginha, João Adilson Barra. Varginha foi a primeira cidade do País que 
criou uma secretaria específica para o café, e Espera Feliz foi a cidade pioneira na 
implantação do café na merenda escolar. Temos aqui, também, a presença de Poço 
Fundo, Carmo de Minas, Santana da V argem e, como já disse, Espera Feliz. 

O café é o esteio da economia nacional. Desafio qualquer economista a provar que 
alguma montadora de veículo fez pelo Brasil 1/3 do que o café já fez. Não digo nem a 
metade, mas um terço. Esse projeto é nacionalista. Em qualquer País do mundo, os 
produtos locais são consumidos pela sua população. 

A nossa estratégia de ocupar mercado externo tem que também passar por uma 
estratégia de aumento de consumo interno. Até porque senão teremos que vender para 
o mercado externo ao preço que se encontra no Vietnã, a qualquer preço. Nos últimos 
anos, o consumo de café no Brasil caiu 25%. Eram seis quilos por habitante ao ano e, 
agora, caiu para 4,5kg. Precisamos recuperar pelo menos o mercado interno que tinha 
o café. 

Quero agradecer a todos Deputados. Essa matéria foi tratada na Assembléia com o 
maior respeito e é uma homenagem que a Casa presta aos produtores de café por tudo 
que já fizeram por Minas Gerais. A Assembléia teve o discernimento e a sensibilidade 
para reconhecer isso e votar unanimemente o projeto. Esse assunto foi tratado como 
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Da mesma forma, nós, da CP! do Leite, estamos procurando valorizar o leite 
pasteurizado da região. O Deputado João Batista de Oliveira, autor desse projeto, é 
também o Presidente da CP! do Leite. Hoje, pela manhã, votamos um projeto dando 
incentivo ao produtor de leite, por meio de alíquota do ICMS em devolução ao 
produtor, favorecendo as indústrias e tornando o leite mais competitivo no mercado 
nacional. Mais uma vez, estamos lutando e procurando melhorar, por meio de projetos 
de lei, o trabalho do produtor de leite e do cafeicultor. 

Cumprimento os produtores da Zona da Mata em nome dos representantes da 
cidade de Espera Feliz, que representa todos os municípios da região produtora de 
café. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres visitantes, 
antes de mais nada, gostaria de agradecer penhoradamente, em meu nome e no do 
Deputado João Batista de Oliveira, que me solicitou isso, as delegações de Varginha, 
Espera Feliz, Santana da Vargem, Três Pontas, Poço Fundo e Carmo de Minas. 
Agradecemos a presença de todos os que, sem dúvida alguma, além de abrilhantar a 
nossa sessão, vieram fazer com que os Deputados se sensibilizassem para votar esse 
projeto. Em final de ano nunca é fácil tennos os nossos projetos em pauta. Tenho, 
diariamente, criticado a Mesa por não colocar os meus mais de 30 projetos na pauta 
para serem votados. Infelizmente, ainda não vieram. 

Sr. Presidente, quero aproveitar para dizer que hoje, 12 de dezembro, Belo 
Horizonte completa 104 anos. Faço uma homenagem ao meu amigo pessoal, 
Deputado João Batista de Oliveira, que foi Vereador junto comigo na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Ele era suplente e, posteriormente, entrou para a nossa 
bancada, em 1992. Fomos Vereadores por um longo tempo. João Batista começou no 
nosso PMDB, e sempre tive, para com ele, respeito e uma admiração muito grande. O 
Deputado João Batista de Oliveira tem um talento incomum para materializar 
demandas sociais importantes nos parlamentos em que atuou, quer tenha sido na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, quer nesta Assembléia. Portanto, esta 
Assembléia tem que se orgulhar de um Deputado da estirpe e do valor do Deputado 
João Batista de Oliveira, que foi o grande mentor intelectual, juntamente com outros 
Deputados, da CPI do Leite, que hoje tem voz nacional, tanto que aqui reuniu 
inúmeros companheiros, Deputados de outros Estados. Juntamente com Cristiano 
Canêdo, que representou a CP! do Leite, tive oportunidade de participar, em Goiânia, 
de uma reunião e pude verificar a importância desse trabalho. Hoje o Deputado João 
Batista de Oliveira consegue aprovar, nesta Casa, um projeto importante, que trata da 
inclusão do café na merenda escolar. O café, que é tipicamente mineiro, que está nas 
raízes de Minas. Portanto, sem dúvida alguma, Deputado João Batista de Oliveira, 
hoje é um dia de glória para V. Exa., e estamos aqui para aplaudi-lo. 

Aproveitando o ensejo dos 104 anos do aniversário de Belo Horizonte, quero 
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O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, faço coro com as palavras do 

Deputado Carlos Pimenta, de nosso partido, o PDT, em apoio ao Deputado João 
Batista de Oliveira, esse guerreiro que preside com brilhantismo a Comissão 
Agropecuária. Esse projeto é muito imponante, porque Minas Gerais não pode cair no 
mesmo erro ocorrido com os produtores de algodão. O nosso Estado chegou a ser o 3° 
produtor, e hoje não conseguimos alcançar o 8° lugar. Hoje os Estados de Mato 
Grosso e Goiás, que nunca tiveram tradição nessa área, são os maiores produtores de 
algodão do País. Mas isso ocorre por falta de incentivo do Estado. O mesmo não pode 
ocorrer com o café. 

Espero que o nosso Governador olhe com carinho para o problema enfrentado pelos 
produtores de café do Estado. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cafeicultores, 
imprensa, em meu nome e no do PPS parabenizo o nobre Deputado João Batista de 
Oliveira pela oportunidade desse projeto, não apenas como mais um componente para 
a merenda escolar, mas também como um fator de desenvolvimento e de incentivo à 
cafeicultura, que passa por momentos difíceis. 

De modo particular, no vale do Jequitinhonha, em que a produção de café tem um 
grande espaço, principalmente na cidade de Capelinha, e no baixo Jequitinhonha, na 
minha cidade- Joaíma -,em Divisópolis, Mata Verde e Felisburgo, teremos mais um 
mercado para o café. Estou lendo uma faixa colocada nas galerias pelos cafeicultores 
de Varginha: "Café na merenda escolar é bom para Minas, é bom para o aluno. Só 
falta você, Deputado". Essa última intervenção não está correta, porque os Deputados 
sempre tiveram - principalmente os que compõem a Comissão de Política 
Agropecuária - atenção muito grande para com a cafeicultura. 

Tanto é que esse projeto nasceu na Comissão de Política Agropecuária por autoria 
do Deputado João Batista de Oliveira. Então, essa idéia, já a havíamos todos os 
Deputados desta Casa abraçado há muito tempo. 

Portanto, esta Casa, mais uma vez, cumpre o seu papel, cumpre o seu dever. Todos 
sairemos ganhando: os cafeicultores e as crianças, que precisam de melhor 
alimentação, porque com café podemos fazer bolo, biscoito, café com leite, muitas 
merendas que, sem dúvida, alimentarão melhor os nossos alunos. 

Parabéns aos nossos Deputados, sobretudo ao Deputado João Batista de Oliveira. 
Muito obrigado. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, caros colegas, caros cafeicultores, 
estamos aqui em nome do PTB, para cumprimentar os nobres colegas pelo apoio a 
esse projeto. O nosso partido apoiou essa idéia desde o início, uma vez que, neste 
momento, tanto o café quanto o leite estão em crise. 

A Zona da Mata, minha região, representada aqui por vários cafeicultores, é grande 
produtora de café e de leite. Não podíamos deixar de apoiar esse projeto, que 
beneficiará não somente a Zona da Mata, mas todo o resto do Estado, que é um 
grande produtor de café. Essa medida vai estimular a compra. A merenda não vai 
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na verdade, os Estados Unidos não compram o café brasileiro. No momento, estão 
comprando café do Vietnã, para fazer média com um país asiático, já que querem 
levar novamente seus tentáculos para lá, apesar de terem sido derrotados lá. Por isso 
estão fazendo média e comprando o café deles, que, como disseram produtores rurais 
e torrefadores de café, só serve para dar sabor. 

Assim, em absoluto, nós, da Comissão de Saúde, fizemos movimento nesta Casa 
para impedir a votação desse projeto. Simplesmente votamos a emenda mantendo a 
coerência dessa Comissão. Em hipótese alguma queremos ser contra o projeto. Esta 
Casa é de articulação, de diálogo, de consenso, e o consenso da Casa é que o projeto 
do café deve ir avante. 

Gostaria de dizer ainda, nobre Deputado João Batista, Presidente da Comissão 
Agropecuária, que comandou belíssima reunião naquela manhã, que não conhecia a 
frase que lhe passei. Foi um assessor da Casa que escreveu esta frase do Manuel 
Bandeira: "Marcha soldado, pé de café, se não marchar direito, o Brasil não fica em 
pé". Enfim, gostaria de dizer a todos que não estava contra o café, mas que assisti 
empolgado àquela reunião. 

Esse é o comentário que gostaria de fazer somente para marcar minha posição na 
Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Não há outros oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em meu nome e em nome do meu 
partido, gostaria de encaminhar favoravelmente à votação desse projeto. 

Sr. Presidente, ressalto a atuação de vários parlamentares, principalmente a do 
Deputado João Batista de Oliveira, que têm acompanhado, "pari passu", a tramitação 
desse projeto, inclusive na Comissão de Saúde, de que faço parte. Destaco, também, a 
participação do Vice-Prefeito de Varginha, nosso companheiro Mauro Brito, que está 
com seus companheiros, do Prefeito de Espera Feliz, de vários cafeicultures e de 
autoridades ligadas à produção de café. 

Esta Casa dará espaço importante para a aprovação desse projeto. Muito se falou 
sobre os efeitos da cafeína. Como médico, devemos levar isso em consideração. Mas 
é necessário que se leve em consideração que todos fomos criados tomando café. 
Existem refrigerantes mundialmente conhecidos que contêm cafeína, como a Coca-
Cola. A Assembléia Legislativa, resguardando os interesses de Minas Gerais e 
atendendo a essa justa reivindicação, hoje irá aprovar esse projeto. Este Deputado, da 
Bancada do PDT, presta uma homenagem ao Sul de Minas, às áreas produtoras de 
café, ao Triângulo Mineiro e ao esforço sobre-humano do valoroso Deputado João 
Batista de Oliveira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
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Comissão de Saúde esteve com três projetos polêmicos recentemente, tivemos de 
tomar decisões, e nem todas agradaram a todos. Por exemplo, essas galerias ficaram 
repletas de pessoas que trabalham com acupuntura, e nem por isso o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, relatando um projeto do Deputado Márcio Cunha, decidiu em 
favor das galerias repletas. Tínhamos de tomar uma posição que não era favorável à 
criação de um conselho. estadual de acupuntura, porque já temos um órgão regulador 
profissional, que são os conselhos regionais profissionalizantes, o de odontologia, o 
de medicina e outros, Conselho estadual de acupuntura pressupõe controle social da 
acupuntura, mas já temos o Conselho Estadual de Saúde. 

Outro projeto também causou polêmica na Comissão: o banimento do amianto, por 
ser substância nociva à saúde. O amianto é considerado cancerígeno, e nem por isso o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão deu parecer favorável ao banimento do amianto. 
Está aqui o Deputado Marcelo Gonçalves, que é de Pedro Leopoldo, onde existe uma 
fábrica importante - a PRECON -, que trabalha com amianto, Não é porque o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão entendeu que tínhamos de ficar do lado dos 
trabalhadores de Pedro Leopoldo e do Deputado Marcelo Gonçalves, que queriam a 
permanência do amianto na nossa indústria, que votamos favoravelmente. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão entendeu que banir o amianto, como muitas 
empresas multinacionais querem, na verdade é o mesmo que colocar fora do mercado 
uma substância que nós, profissionais da saúde e, principalmente, médicos do 
trabalho, conhecemos muito bem. Mas, se o amianto for banido, enttará em seu lugar 
outra substância que nem conhecemos, o que seria muito pior. Portanto, mesmo que 
seja substância cancerígena, a Comissão de Saúde entendeu que o amianto não 
deveria ser banido das indústrias mineiras, porque isso causaria mais desemprego, 
mais crise no mercado. 

Quando falamos que o café deveria ser opcional, não estávamos contra, mas 
queriamos dizer que há problemas na cafeína e em outras substâncias do café. Mas é 
claro que também entendemos, Deputado João Batista, que é melhor bebermos a 
cafeína do café do que a da coca-cola ou a do guaraná. 

Gostaria que as senhoras e os senhores cafeicultores presentes entendessem que não 
somos contra. Sabemos da crise por que passa o café, mas comentamos, na reunião 
passada, que pior do que a falta do consumo interno é a falta de uma política externa. 

Queremos repetir que muitos Deputados Federais c Senadores eleitos pela política 
do café chegam ao Congresso Nacional, mas viram as costas para a cafeicultura. É 
isso que queremos lembrar. Não queremos que o Deputado que chega ao Congresso 
Nacional eleito pelas cooperativas, pelos cafeicultores, pelos produtores rurais dê as 
costas ao café, porque precisamos necessariamente aumentar seu consumo externo. 
Precisamos aumentar a exportação do café para que alcancemos os níveis anteriores. 

E critiquei os Estados Unidos, que, para fazer média com o Vietnã, está comprando 
um café de péssima, de baixfssima qualidade, apesar de falar que o Brasil é o seu 
grande parceiro. Ludibria o povo brasileiro dizendo que é seu grande parceiro, mas, 
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Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n• 1.418/2001, do Deputado Eduardo 

Hermeto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Alpinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2' turno, o Projeto de Lei n• 1.418/2001 na forma do vencido em I • 
turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n• 1.575/2001, do Deputado João Batista 
de Oliveira, que inclui o café na merenda escolar e dá outras providências. A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho manifestar 

meu apoio e o de meu partido, o PFL, ao autor do Projeto, aos Deputados desta Casa e 
aos produtores de café. Conheço como poucos as dificuldades dos produtores, e uma 
opção a mais, para ampliar o mercado, é fundamental. 

Além desse aspecto, quero crer, com a experiência que tenho de filho de sitiante, 
que café não traz conseqüências à saúde. Repito: alguns fatos fogem à lei dos homens. 
Fazer bem ou mal à saúde de alguém não é compatível com as nossas leis nem é 
previsto nelas. Só o organismo de cada pessoa é que pode reagir diante desse ou 
daquele alimento. Assim sendo, a nossa posição e a do PFL, no 2' turno, coerente 
como foi no 1°, é a de votar favoravelmente à matéria, por entender que é 
extremamente importante. Por fim, cumprimento o Deputado João Batista de Oliveira 
pelo trabalho que vem desenvolvendo ã frente da Comissão de Agropecuária desta 
Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, convidados 

que ocupam as nossas galerias, como Presidente da Comissão de Saúde, gostaria de 
dizer que, em 1° turno, nós nos manifestamos e devemos voltar a clarear o nosso 
pensamento. Não é bem como diz o Deputado Sebastião Costa, café nunca fez mal 
para ninguém. Como membro da Comissão de Saúde, temos o dever de dizer que o 
café contém cafeína, que, além de causar dependência química, pode ser nociva às 
fibras cardíacas. Sabemos que, até recentemente, era grande o investimento de 
empresas internacionais na montagem de fábricas de café descafeinado. Quando 
exerci o mandato de Prefeito em Muzambinho, fui procurado por um grupo suíço que 
lá pretendia implantar uma fábrica de café descafeinado, uma espécie de café "ligth", 
para pessoas com problemas cardíacos. 

Já discutimos aqui que entendemos o ponto de vista da Comissão de Agropecuária e 
o entusiasmo dos cafeicultores que acompanharam a Comissão de Agropecuária desta 
Casa. A Comissão de Saúde não vem fazer o papel de advogado do diabo. A 
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providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas TI 0 S 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou por sua 
aprovação com as Emendas TI0 S 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas TI0 S 1 e 2, 
da Comissão de Justiça, e com a Emenda 0° 3, que apresentou. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde, que opina pela aprovação das 
Emendas TI 0 S 4 e 5 e da Emenda TI0 6, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues em que solicita votação destacada para a Emenda no 6. 
A Presidência defere o requerimento nos termos do inciso XVII do art. 232 do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n(]s 1 a 5. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda no 6. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n• 80112000 com as Emendas n•s I a 5. À Comissão de Saúde. 

Votação, em I" turno, do Projeto de Lei n• 1.344/2001, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel 
que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que 
opina pela rejeição da Emenda no l. Em votação, o Substitutivo n° I, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam pennaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
Lei no 1.344/2001 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão, em I • turno, do Projeto de Lei n• 1.858/2001, do Deputado Mauri 
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros 
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n• 1.88012001, do Deputado Mauri 
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros 
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
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Poder Executivo. Ao criar esse instituto de desenvolvimento, reconhecendo as 
peculiaridades e dificuldades regionais, inspiramo-nos em Guimarães Rosa, que nos 
diz que "Minas são muitas, Minas são várias". Portanto, Minas do vale do 
Jequitinhonha é diferente da do Sul, que, por sua vez, é diferente da do N arte, da 
região Central, etc. Reconhecemos essas diversidades e dificuldades, que fazem com 
que tenhamos atuação mais próxima daquelas pessoas que efetivamente dependem da 
atuação desta Casa e do Poder Executivo. 

No final de semana passado, tive a oportunidade de, na Câmara de Diamantina, 
acompanhado de meu companheiro de partido, o Deputado Saraiva Felipe, falar das 
dificuldades por que passam os municípios do vale do Jequitinhonha, que aguardam 
atuação mais efetiva de todos nós. A criação desse Instituto vem numa hora 
importantfssima. Faço coro com os Deputados, dizendo que esta Casa, hoje, dá um 
passo importante para diminuinnos as diferenças dessas Minas que são muitas, que 
são várias. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, falo em nome do 
PFL, partido que tem presença expressiva e forte na região a ser atendida por essa 
agência de desenvolvimento, onde destacamos a presença do Prefeito de Montes 
Claros. o ex-Deputado Jairo Ataídc. Lembro que o PFL se fez presente, 
acompanhando a tramitação do projeto, mostrando seu interesse pela questão. Fica 
aqui um apelo ao Governo do Estado: que a agência não exista apenas no papel, mas 
que, de fato, promova o desenvolvimento daquela região. Esse é o nosso desejo. Essa 
é a vontade do nosso partido. Obrigado a todos que votaram favoravelmente ao 
projeto. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do 
PDT, declaramos nosso apoio ao projeto. Em minha infância, tive a oportunidade de 
morar na cidade de Serra dos Aimorés, no vale do Mucuri, e posso dizer da 
importância do Instituto de Desenvolvimento do Norte c Nordeste de Minas Gerais. 
Quero parabeniiar, além d~s Deputados dessas regiões, o Deputado Márcio 
Kangussu. que tanto tem lutado pela aprovação desse projeto. Dessa forma, o Poder 
Legislativo está contribuindo para que as ações políticas sejam implantadas nessas 
regiões e que consigamos pelo menos minimizar os problemas do Mucuri, do 
Jequitinhonha, do Norte de Minas. São municípios que necessitam de maior presença 
do poder estatal. 

Em nome do PDT queremos declarar que votamos a favor e que estamos felizes 
com a aprovação do projeto. O Governador está de parabéns por essa iniciativa. Que 
sancione o projeto, transformando esse num instituto ágil, dando maiores esperanças a 
esse povo que sofre desesperadamente buscando alternativas por parte do poder 
público. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 801/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede 
pública estadual, do exame denominado emissões evocadas otoacústicas e dá outras 
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maior rapidez e agilidade para promovermos a igualdade que o povo mais carente 
do Estado tanto merece. Minas Gerais é a síntese do Brasil. Somos a parte pobre deste 
Estado e agora fazemos parte dessa agência. Tenho a certeza de que na próxima 
semana no máximo estaremos aprovando esse projeto em 2° turno e redação finaL 
Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Votamos, integrando a bancada do Norte de Minas, 
do Jequitinhonha, Sr. Presidente, a favor, em I, turno, da criação do IDENE porque 
sabemos que pode ser a redenção da nossa região, que é de grande produtividade e de 
grande perspectiva. Portanto, parabenizo esta Casa por mais esse feito. Queremos 
alertar que é votação em 1° turno e queremos que haja um esforço coletivo para que 
ainda este ano possamos aprová-lo em 2° turno e em redação finaL Se houver boa-
vontade e o consenso que aqui verificamos, isso será possível. Queremos agradecer à 
Liderança da Minoria e aos Deputados da Oposição, que não colocaram dificuldades à 
apreciação desse projeto de lei porque também sentem que o IDENE é importante 
para a região do Norte de Minas e Jequitinhonha. Se houver boa-vontade e essa 
confluência de intenções, tenho a confiança de que é possível, ainda este ano, 
obtermos a aprovação definitiva deste projeto. Isso é importante porque estamos 
aguardando a implantação do PAP li para o ano que vem, Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural, um programa importantíssimo para as pequenas 
comunidades rurais do Norte de Minas e Jequitinhonha. Se for aprovado este ano, 
haverá tempo de uma programação orçamentária para, no próximo ano, termos a 
viabilização orçamentária para o PAP II. Requeremos que os colegas desta Casa 
façam um esforço para que tenhamos, ainda este ano, a aprovação, promulgação e 
publicação da lei do IDENE. Quero também parabenizar esta Casa por ter ampliado a 
região do IDENE para a região de Curvelo. Ainda quando Prefeito, no meu segundo 
mandato em Montes Claros, fui chamado a Curvelo para participar de um debate com 
a Associação Comercial e Industrial daquela cidade, quando já reivindicavam a 
inclusão de Curvelo e região na região da SUDENE. A entrada da região no IDENE é 
um primeiro passo. Esperamos que, aprovada a inclusão da região de Curvelo, que é 
muito parecida, do ponto de vista climático e geográfico, com a do Norte de Minas, 
tenhamos o início de uma conquista, que seria a sua futura inclusão na área mineira da 
ADENE, como aconteceu com outras regiões. Esta Casa ganha mais um tento, 
principalmente junto à população do Norte de Minas, do Jequitinhonha, incluindo, 
agora, a região do centro de Minas Gerais, liderada pela cidade de Curvei o. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço coro com os 
ilustres Deputados que me antecederam, cumprimentando a todos por esse esforço 
conjunto para aprovação desse importante projeto. A criação do IDENE representa 
um compromisso desta Casa, do Governo do Estado, um reconhecimento das 
diferenças sociais existentes em Minas. Trata-se de um Estado de grande extensão 
territorial, com 853 municípios, possuidor de regiões carentes que necessitam de 
maior esforço, de um esforço conjunto, não só desta Casa, mas, especialmente, do 
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que sempre lutaram pela aprovação desse projeto, que tramitou pelo período de 
três anos. Idealizamos esse projeto, que posteriormente foi anexado ao do 
Governador. 

Aliás, um dos pontos pelos quais mais tenho brigado na Casa é quando um 
parlamentar apresenta um projeto de lei, promove uma ampla discussão e. 
posteriormente, como no caso do IDENE, dois anos após eu ter apresentado o projeto, 
o Governo também apresenta projeto com algumas semelhanças e o projeto 
parlamentar é anexado ao do Executivo, sendo esta uma Casa de leis. :t\·ossa função é 
apresentar as nossas propostas e projetos. Infelizmente, em muitas ocasiões, como no 
meu caso, os nosso projetos são anexados a projeto que parte do Executivo. 

Quero ressaltar a participação dos companheiros Deputados na aprovação desse 
projeto. O Deputado Márcio Kangussu sempre lutou por que as ações do IDENE 
também pudessem alcançar a região do vale do Jequitinhonha. A posição do 
Deputado João Batista de Oliveira foi muito importante na aprovação dessa emenda 
que corrige uma distorção, uma grande injustiça, ~exando também ao IDENE as 
regiões de Corinto e Curvelo, que têm as mesmas características. Ressalto ainda a 
participação do Deputado Gil Pereira, que sempre esteve ao nosso lado e lutou pela 
aprovação desse projeto. Desde quando apresentamos o projeto nesta Casa, deu seu 
incentivo para que levássemos a idéia adiante. O Deputado Luiz Tadeu Leite, os 
Deputados Dimas Rodrigues, Wanderley Ávila, Sargento Rodrigues, Marcelo 
Gonçalves, José Braga e vários outros lutaram por que isso se transformasse em 
realidade. Até agora só temos meia realidade porque o projeto só foi aprovado em 1 o 

turno. Espero que as Lideranças desta Casa, em nosso próximo encontro, coloquem o 
projeto em votação em 2° turno para que possamos votá-lo ainda este ano e para que 
possa vigorar a partir de 2002. Sinto-me satisfeito. É uma vitória da Assembléia 
Legislativa, mas muito mais do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, que ganha 
uma agência de desenvolvimento, uma oportunidade de apresentar e gerenciar seus 
projetos. É uma instituição que J!asce forte, com personalidade e autonomia, e não 
uma instituição que fica sujeita a uma Secretaria ou outra. Esperamos que o Norte de 
Minas e o Jequitinhonha, através desse projeto, tenham mais apertado esse laço de 
amizade e de afinidade entre as regiões. Parabéns à Assembléia Legislativa pela 
aprovação em 1° turno desse projeto. Esperamos que nesta semana ou no mais tardar 
na semana que vem possamos aprová-lo em 2° turno. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, quero fazer minhas· as palavras do 
Deputado Carlos Pimenta e dizer que está de parabéns a liderança do Norte de Minas, 
imbuída nessa nova agência de desenvolvimento que nasce forte. Todos os Deputados 
colaboraram, e quero parabenizar a todos que efetivamente trabalharam nesse projeto. 
Tenho a certeza de que agora o Governador Itamar Franco terá condições de dar ao 
Norte de Minas, ao vale do Jequitinhonha, à região do Mucuri o mesmo tratamento 
que é dado a outras regiões mais desenvolvidas do Estado. Mediante essa agência de 
desenvolvimento, poderemos buscar recursos no exterior e recursos federais, com 
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prejudicadas as Emendas n°s 1 a 9, 11 a 14, 16, 19 a 22. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Antônio Andrade, em que solicita a preferência de votação 
para o Substitutivo TI 0 3 ao Projeto de Lei 0° 1.422/2001. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita a votação 
em bloco das Emendas n°s 1, 3 a 6, 8 a 18, 20 e 21 ao Projeto de Lei n° 1.422/2001. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o Substitutivo 0° 3, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Com a aprovação do Substitutivo no 3, ficam prejudicados os Substitutivos nos 1, 2 e 4 
e as Emendas n°S 2, 7 e 19. Em votação, as Emendas n°S 1, 3 a 6, 8 a 18, 20 e 21. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitadas. Em 
votação, a Emenda no 22. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em ]0 turno, o Projeto de 
Lei no 1.422/2001 na forma do Substitutivo no 3, com a Emenda no 22. À Comissão de 
Política Agropecuária. 

Declarações de Voto 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em particular os 

Deputados do Norte e do Nordeste de Minas e também da região central, como o 
Deputado João Batista de Oliveira, primeiro quero esclarecer que houve uma certa 
confusão, mas foi na terminologia usada pelo Sr. Presidente quando disse que 
estavam em votação as emendas. Depois quero dizer que o Substitutivo no 3, de 
autoria nossa e do Deputado Gil Pereira, foi vitorioso e atende a nossa região. 

Quero dizer, ainda por uma questão de justiça, que o IDENE nasceu de um projeto 
do Deputado Carlos Pimenta, em 1999, com o nome de IDENORTE. Posteriormente, 
o Governo do Estado, com clarividência, com senso de justiça para com a nossa 
região, encaminhou à Casa o projeto do IDENE, que é nada mais, nada menos do que 
a fusão da CODEV ALE com a SUDENOR. Ao longo dos anos, a CODEV ALE não 
tem prestado nenhum serviço ao vale do Jequitinhonha, a não ser servindo de cabide 
de empregos para meia dúzia de pessoas. A SUDENOR é um órgão que tem uma 
larga experiência principalmente no desenvolvimento das pequenas comunidades 
rurais e vai ajudar o IDENE. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao declarar o meu voto, o faço com satisfação. 
Tenho a esperança de que esse instituto vá sim trazer o desenvolvimento tão sonhado 
ao Nane e ao Nordeste de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma hoje os Deputados 
dessas regiões têm o que comemorar. Quero também desejar muito sucesso ao novo 
instituto e aos novos diretores que serão nomeados pelo Governador do Estado. 
Espero que façam um trabalho voltado para o desenvolvimento e que o cerne desse 
instituto seja a vida, a vida do povo sofrido do Norte e do Nordeste de Minas. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, votei favoravelmente a esse projeto, 
que foi aprovado em 1 o turno. Quero chamar a atenção, principalmente. das pessoas 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, solicitando que o 
Projeto de Lei n" 1.756/2001 seja distribuído, em 2" turno, à Comissão de Justiça. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçain como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2' Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio)- Esgotada a matéria destinada à I' 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o Veto Parcial 

à Proposição de Lei n" 14.899 e os Projetos de Lei n"s 462/99, 1.162/2000 e 1.383, 
1.442, 1.497, 1.570, 1.595 e 1.900/2001, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã, os Projetos de Lei n"s 1.439 e 1.756/2001, que receberam 
emendas na referida reunião e foram devolvidos às comissões, e que faz retirar da 
pauta da reunião os Projetos de Lei n"s 162/99 e 1.710/2001, em virtude da aprovação 
de requerimento de adiamento da discussão desses projetos na reunião extraordinária 
de hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a 

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n" 1.422/2001 seja 
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como estão.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.422/2001, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Política Agropecuária opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nos 1 a 4, que apresentou. 
A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° I, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 5 a 7. que apresentou, 
e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, que apresentou, e pela 
rejeição do Substitutivo n" I, da Comissão de Justiça, das Emendas n"s I a 4, da 
Comissão de Política Agropecuária, e 5 a 7, da Comissão de Administração Pública. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela rejeição do Substitutivo n" 3 e das Emendas n"s 10, 15, 17 e 18 e pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 4, que apresenta. ficando 
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I- valor atual do bem; 
11 - montante a ser apurado em caso de liquidação forçada; 
III - depreciação sofrida pelo bem; 
IV - desatualização tecnológica. 
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Art. 7° - Os mutuários das operações realizadas com os fundos estaduais que 
tenham o BDMG como agente financeiro poderão ser beneficiados por esta lei, 
obedecidas as disposições da legislação específica. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados 
da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001. 
Comissão Especial do BDMG 
Justificação: A Comissão Especial criada para proceder a estudos sobre o processo 

histórico de capitalização do BDMG, bem como da adequação de suas políticas de 
atuação às necessidades de crédito dos municípios, das empresas e da sociedade 
mineira, detectou a existência de cerca de 1.100 empresas em execução judicial pelo 
BDMG. Muitas delas estão em plena atividade, geram empregos e recolhem impostos 
regulannente, tornando-se evidente que a situação de inadimplência foi causada por 
fatores exógenos, a exemplo das políticas federais de abertura comercial sem 
salvaguardas, de sobrevalorização cambial até 1999 e de juros reais elevados. Dessa 
forma, em que pesem às especificidades· de cada operação e às dificuldades para uma 
generalização dos procedimentos, é de fundamental importância a criação de 
mecanismos que permitam a repactuação das dívidas e, conseqüentemente, a 
continuidade das atividades operacionais dos mutuários e a manutenção de milhares 
de empregos, especialmente no contexto de uma conjuntura de menor crescimento 
econômico, talvez até mesmo de uma recessão. Deverão, também, preservar a boa 
técnica bancária e a continuidade do processo de execução em caso de nova situação 
de inadimplência, deliberada ou não. 

O projeto está em harmonia com o disposto na Constituição do Estado, que dispõe, 
em seu art. 236, que o sistema financeiro público estadual será estruturado de modo a 
promover o desenvolvimento equilibrado do Estado e a servir aos interesses da 
coletividade. Ademais, em conformidade com o art. 70, § 2°, a sanção expressa ou 
tácita suprirá a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. 

Por fim, a proposição estabelece diretrizes para a renegociação de recursos públicos 
estaduais cujo risco de crédito foi assumido pelo BDMG, que já honrou seus 
compromissos junto à instituição credora, observada a legislação federal pertinente, 
em especial a Lei n" 4.595, de 1964, a Lei n" 6.024, de 1974, a Lei Complementar n" 
105, de 2001, e a regulamentação específica. Não se trata, pois, de legislar sobre 
política de crédito, competência privativa da União, nos termos do art. 22, VII, da 
Constituição da República. 
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risco de crédito é de responsabilidade do BDMG. 

Art. 2o - Os beneficiários das operações de renegociação deverão atender aos 
seguintes requisitos, cumulativamente: 

I - execução judicial em curso; 
li- obrigações inscritas em "créditos em liquidação"; 
III - atraso nos pagamentos de obrigações junto ao BDMG igual ou superior a cento 

e oitenta dias em 31 de agosto de 2001; 
IV - comprovação de regularidade fiscal, ambiental e previdenciária; 
V- funcionamento normal de suas atividades operacionais. 
Art. 3°- Os refinanciamentos concedidos obedecerão às seguintes condições gerais: 
I- o saldo devedor financeiro será apurado pela diferença entre o valor presente das 

liberações e o valor presente dos pagamentos efetuados pelo mutuário, consideradas 
as datas dos eventos; 

II - os valores desembolsados e pagos serão atualizados monetariamente por um 
índice de preços acordado entre as partes e acrescidos dos juros anuais previstos no 
contrato original; 

III - o prazo de amortização da dívida renegociada será de até cento e vinte meses 
em prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias após a celebração 
do acordo, admitidos ajustes no cronograma de retomo das operações alongadas e 
adoção de bônus de adimplência nos tennos do regulamento; 

IV -os encargos financeiros da dívida rcpactuada serão calculados com base na taxa 
de juros de longo prazo - TJLP - calculada pelo Banco Central do Brasil ou com base 
na taxa que vier a substituí-la; 

V - os juros serão idênticos aos do contrato original, calculados sobre o saldo 
devedor corrigido e pagos juntamente com o principal da amortização; 

VI - a dívida será renegociada nos autos do processo judicial, no qual constará 
cláusula de cancelamento do acordo e prosseguimento da execução em caso de 
inadimplência de quatro parcelas consecutivas ou doze alternadas. 

§ 1 o - É vedada a adoção de mais de um fndice de preços para o cálculo da 
atualização monetária dos valores a que se refere o inciso II deste artigo. 

§ 2° - Os encargos financeiros incidentes sobre o cálculo do novo saldo devedor e 
sobre a repactuação da dívida não poderão ser inferiores às taxas remuneratórias do 
capital próprio do Banco, 

Art. 4° - O prazo para a celebração do acordo será de noventa dias contados da data 
da regulamentação desta lei. 

Art. 5° - Sem prejuízo do disposto nesta lei, a renegociação das operações realizadas 
por um consórcio de bancos do qual o BDMG participe deverá observar o disposto no 
respectivo contrato de formação. 

Art. 6° - Fica autorizada a aplicação de um redutor sobre o novo sa1do devedor nos 
contratos de financiamento de máquinas, equipamentos e de obras civis, cujo cálculo 
deverá considerar os seguintes fatores: 
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constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e 
documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições financeiras, 
ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de V alares 
Mobiliários". 

No campo legiferante, ficou clara a necessidade da criação de mecanismos de 
refinanciamento das dívidas de mutuários inadimplentes, de modo a permitir a 
continuidade das atividades operacionais e a manutenção de milhares de empregos no 
Estado, sem prejuízo da observação da boa técnica bancária e da preservação da 
continuidade do processo de execução em caso de nova situação de inadimplência. 
Nesse sentido, o projeto de lei apresentado abrange apenas as operações cujo risco de 
crédito é responsabilidade do BDMG, que já transferiu os valores integrais 
provisionados em "créditos em liquidação" para a instituição repassadora dos 
recursos. Dessa forma, caracterizam-se como recursos públicos estaduais. 

Diante do exposto, esta Comissão sugere as seguintes providências: 
1 - a apresentação do projeto de lei anexo que estabelece diretrizes para a 

renegociação das dívidas de empresas inadimplentes, em funcionamento normal, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A.; 

2 - a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para apuração das 
possíveis irregularidades em contratos celebrados com repagamento parcial ou total 
com prestação de serviços ou com outros benefícios em favor dos tomadores, com 
destaque para o Banco de fomento; 

3 - a adoção de medidas que possibilitem a capitalização permanente do Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG -, por meio da destinação 
de um percentual de I 0% do ICMS recolhido pelas empresas beneficiadas com 
empréstimos da instituição. 

Cópias deste relatório deverão ser enviadas para a· Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para o Tribunal de Contas, para a Promotoria de Defesa 
do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado, para o Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG - e para o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

6- Anexo 
PROJETO DE LEI N" /2001 

Estabelece diretrizes para a renegociação de dívidas junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A.- BDMG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam estabelecidas as diretrizes para a renegociação de dívidas de 

mutuários inadimplentes junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas 
Gerais S.A. - BDMG- com o objetivo de se capitalizar o Banco e de se viabilizarem a 
continuidade das atividades empresariais e a manutenção de empregos, observada a 
legislação federal pertinente. 

Parágrafo único - O disposto nesta lei abrange exclusivamente as operações cujo 
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benéfica para o balanço do Banco. 

Em suas considerações finais, o Deputado Durval Ângelo, atendendo à sugestão da 
FIEMG, solicitou que a Comissão visitasse o BNDES para verificar a possibilidade de 
um refinanciamento do BNDES ao BDMG e para deixar clara a verdadeira autonomia 
do BDMG no tocante às negociações com os mutuários. Reforçou, ainda, a idéia da 
elaboração, em conjunto com o Poder Executivo, de um projeto de lei que crie o 
chamado REFIS-BDMG. 

4.2- Visita ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
Em 9110/2001, a Comissão realizou uma visita ao Tribunal de Contas, sendo 

recebida pelo Conselheiro Presidente, Sr. José Ferraz. Participaram da reunião os Srs. 
Carlos André Bitteneourt, Promotor do Patrimônio Público, Altair Vida! de Faria, 
Diretor da Auditoria do Ministério Público Estadual, Júlio Onofre Mendes de 
Oliveira, Chefe da Secretaria de Relações Institucionais do BDMG, e Olavo 
Machado, Diretor da FIEMG. O principal objetivo da visita foi sensibilizar o Tribunal 
de Contas da importância da sua participação nos trabalhos da Comissão em face de 
diversas informações recebidas acerca do alcance da fiscalização exercida pelo 
Tribunal nas possíveis renegociações das dívidas dos inadimplentes. 

A Comissão solicitou ao Presidente do Tribunal a cessão de um técnico desse órgão 
para assessorar, de forma permanente, os trabalhos, medida que obteve pronta 
concordância por parte do Conselheiro José Ferraz. Nesse sentido, foi aprovado, na 3a 
Reunião Ordinária, realizada no mesmo dia, requerimento do Deputado Rêmolo 
Aloise. 

5 -Conclusões 
No tocante às atividades de fiscalização, a Comissão detectou indícios de 

irregularidades em contratos celebrados com empresas privadas com repagamento por 
meio da prestação de serviços. Em que pese à possibilidade de grave lesão ao 
patrimônio público, os trabalhos ficaram prejudicados pela limitação dos poderes 
investigatórios de uma comissão especial e pelo não-atendimento, pelo BDMG, do 
envio dos contratos solicitados em requerimentos aprovados. Alegou-se o 
impedimento legal com base na legislação federal que trata do sigilo bancário. Com 
efeito, a Lei Complementar n• 105, de 1011/200!, estabelece que as instituições 
financeiras, incluídos os Bancos de qualquer espécie, conservarão sigilo em suas 
operações ativas e passivas, salvo as autorizadas pelo Poder Judiciário, nos termos do 
art. 3", "in verbis": 

"Art. 3• - Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores 
Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder 
Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que 
delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide". 

Dispõe, ainda, no § 1" do art. 4°: 
"Art. 4°- ................................................... . 
§ 1" - As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência 
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empresas somente a opção de defender-se na execução judicia1 para tentar ganhar 
algum prazo. Em resposta ao Deputado Durval Ângelo, o convidado afmnou que a 
Velonorte gera 700 empregos, e o débito com o BDMG representa cerca de 30% do 
endividamento total. 

O Sr. Francisco Pereira, representante da Metalúrgica São José, declarou que 
emprega 80 pessoas e que o valor ajuizado representa o principal débito da empresa. 
Equivalente na ocasião da realização do financiamento (1989) a US$42.000,00, o 
valor corrigido informado pelo Banco soma R$1.040.000,00. O convidado explicou 
que houve boa-vontade por parte do Banco, mas os entraves burocráticos impediram o 
andamento das negociações, fato que culminou com a paralisação dos pagamentos e 
com a execução da dívida. 

Em seguida, o Sr. Heitor Vilela, diretor da Paraibuna Embalagens, declarou que a 
empresa emprega 800 colaboradores e fatura cerca de R$40.000.000,00 por ano. 
Construída com o apoio do BDMG, do CDI e da Secretaria da Indústria e Comércio, a 
partir de 1990, a Paraibuna se transformou de uma microempresa em uma empresa de 
médio porte, pioneira no uso do gás natural no Estado e detentora de 30% do mercado 
de embalagens para ovos. A empresa havia adquirido maquinário mais caro e com 
tecnologia defasada nos tempos das restrições às importações, e, com a abertura 
econômica, seus problemas começaram. Declarou-se, enfaticamente, como uma 
empresa viável, que está adimplente com o Governo Federal, por meio do REFIS, 
com o ICMS, por meio de um parcelamento aprovado pela Assembléia, e com as 
obrigações patronais. O convidado explicou que a execução judicial em curso terá 
como fim a retirada de uma máquina de 300 toneladas, instalada em prédio especial, e 
a sua colocação em um depósito público, situação que, em princípio, não interessa a 
nenhuma das partes envolvidas. Declarou, ainda, que negocia com o BDMG desde a 
última liberação parcial do financiamento, utilizada para o pagamento da primeira 
prestação devida, e que o valor original do empréstimo era de US$15.000.000,00. 

Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Dilson Chaves de Meira, representante da 
Meira Empreendimentos Turísticos, localizada em Coronel Fabriciano. O empréstimo 
foi tomado para a reforma de um prédio, de forma a adequá-lo ao funcionamento 
como um hotel. Estudos comprovaram a carência de hotéis na região e ratificaram a 
viabilidade do investimento. Assim. o empresário tomou, em 1997, a quantia de 
R$330.000,00 com termo em 2005. O depoente declarou que o repagamento ficou 
in viabilizado devido ao grande crescimento do número de hotéis e, ainda, que, apesar 
de ter atingido o ponto de equilíbrio, a empresa não gera caixa suficiente para o 
adimplemento junto ao BDMG. Atualmente, não existe execução judicial, tendo sido 
vários pagamentos efetuados com recursos próprios do tomador. Segundo o depoente, 
os encargos incutidos na dívida corrigida devido aos atrasos são enormes, 
incompatíveis com a taxa contratual de TJLP mais 6% ao ano. Declarou-se 
francamente favorável a um refinanciamento das dívidas das empresas junto ao 
BDMG, com o repagamento atrelado ao faturamento dos tomadores. situação 
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encargos menores do que os vigentes nos repasses de agências nacionais e 
internacionais. Lembrou, ainda, problemas juridicos decorrentes da renúncia dos 
encargos previstos contratualmente. 

Nesse ponto, o Deputado Durval Ângelo levantou a questão do financiamento 
concedido para a empresa S.A. Estado de Minas em uma operação triangular com 
outra empresa e com repagamento por meio de serviços de publicidade, 
caracterizando claramente uma mudança nas condições contratuais. Citou, ainda, o 
voto contrário do Conselheiro Mauricio Brandi Aleixo a tal contrato, alegando grave 
lesão ao patrimônio público. 

O Sr. Carlos André, do Ministério Público, lembrou que, nos contratos do BDMG 
relativos a repasses da FINAME, existem taxas diferenciadas, ou seja, reduzidas no 
período normal do contrato e maiores e com critérios diferentes na situação de 
inadimplemento. Manifestou, também, a preocupação com o perdão total e absoluto 
de multa:; e de juros moratórios, o que pode causar um tratamento mais benéfico para 
o inadimplente em relação aos adimplentes. 

Finalmente, foram aprovados requerimentos acerca do envio de cópia do contrato 
celebrado com a empresa S.A. Estado de Minas ou com a empresa que intermediou a 
cessão e o respectivo termo de repactuação, bem como o envio à Comissão da relação 
de todos os contratos realizados pelo Banco com repagamento, total ou parcial, por 
meio de prestação de serviços. 

4.1.4- 5" Reunião Ordinária- 31110/2001 
A reunião teve por finalidade ouvir os representantes das empresas Metalúrgica São 

José, Paraibana Embalagens, Meira Empreendimentos Turísticos e Cia. Têxtil 
Cachoeira Velonorte. 

Inicialmente, o Sr. José Augusto Bahia Figueiredo, Diretor da empresa Cachoeira 
Velonorte, explicou que a empresa tem vários contratos com o BDMG constituídos 
por repasses do BNDES e por repasses de recursos estaduais por intermédio do FIND-
Pró-indústria. Após a abertura do mercado, com. o início das importações sem 
salvaguardas e com o real sobrevalorizado, o setor têxtil passou por grandes 
dificuldades, o que ocasionou a inadimplência junto ao BDMG. No entanto, apesar de 
uma expectativa de melhora do cenário econômico, o montante da dívida cresceu 
tanto, em vinude de multas, correções e juros moratórios, que ficou muito difícil 
honrar os contratos nas condições pactuadas, declarou o convidado. Dessa forma, 
considera fundamental encontrar mecanismos que viabilizem o repagamento dentro 
da atual geração de caixa dos mutuários. Acredita, também, que essa questão tem de 
ser estudada caso a caso em razão das especificidades de cada empresa ou setor de 
atividade. Segundo o convidado, o espaço de negociação com o BDMG é muito 
restrito devido aos procedimentos técnico-legais a serem seguidos, ao vencimento 
antecipado do contrato e à falta de autonomia da diretoria para alongar o prazo de 
carência. Deixou claro que não existe má-vontade por parte do Banco, e sim falta de 
mecanismos legais que permitam as repactuações. Como conseqüência, resta às 
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financiamento de obras civis; e) inexistência de redutor para financiamentos de 
capital de giro~ f) parcelamento da dívida repactuada de acordo com o fluxo de caixa 
das empresas, com o comprometimento de um percentual mínimo do faturamento e 
com encargos financeiros baseados na TJLP; g) criação de um prêmio de 
pontualidade por meio de um desconto a ser concedido nas parcelas finais; h) 
cancelamento do contrato de repactuação e retorno às condições anteriores em caso da 
ocorrência de quatro inadimplências consecutivas ou doze alternadas; i) 
enquadramento de empresas com atrasos superiores a 180 dias em 31/8/2001. 
Adicionalmente, seria criado um fundo destinado à capitalização do BDMG nos 
moldes do FINO-Pró-Indústria, no qual parte do ICMS recolhido pela empresa 
inadimplente seria diferido, de forma a permitir a liquidação da parcela da dívida 
renegociada e ã capitalização do Banco. 

O Presidente do BDMG, Sr.Murilo Badaró, declarou que é tradição do Banco 
renegociar à exaustão, determinação que vem sendo cumprida pelo Departamento de 
Recuperação de Crédito e pela Diretoria Financeira. Em oposição, considerando 
tratar-se de dinheiro público, o Banco não pode transigir com devedores 
inadimplentes recalcitrantes que abusam de todos os artifícios para não cumprir suas 
obrigações contratuais. Salientou, também, as restrições a que o Banco é obrigado 
com relação ao sigilo bancário, à organização dos serviços e à dependência 
verticalizada das regras estabelecidas pela autoridade monetária nacional. Dessa 
forma, chamou a atenção para a necessidade de adequação da legislação estadual 
proposta à legislação federal pertinente. Reconhecendo a dependência dos repasses do 
BNDES e dos fundos estaduais, o Presidente louvou a idéia de se encontrar um 
processo de capitalização permanente do Banco. 

O Sr. José Lana Raposo salientou as dificuldades encontradas para a generalização 
de uma renegociação de empresas inadimplentes ou mesmo para a criação de um 
programa nos moldes do REFIS. Assim, a quase totalidade dos financiamentos 
concedidos pelo Banco não são fundeados com recursos próprios. Quanto aos fundos 
estaduais, existem leis específicas que regulamentam os encargos e as questões 
relativas à inadimplência. Na qualidade de mandatário do Estado, cabe, então, ao 
BDMG cumprir as determinações legais emanadas das respectivas leis. Por outro 
lado, a maioria dos recursos de risco é representada por repasses do BNDES ou da 
FINAME, agência do BNDES para financiamento de equipamentos, e de outras 
entidades, como EMBRATUR e FINEP. Da mesma forma, cada fonte de recursos tem 
normas próprias de tratamento, inclusive sobre a questão do inadimplemento. Resta 
claro que cada renegociação depende da concordância do agente repassador, 
especialmente para o refinanciamento ao BDMG, que o repassaria para o mutuário. 
No tocante às operações com recursos próprios, o BDMG fica sujeito às normas de 
regulamentação do sistema financeiro, expedidas e fiscalizadas pelo BACEN, que 
vedam: a) a concessão de financiamento com encargos menores do que aqueles que 
remuneram o capital próprio do Banco; b) a concessão de financiamento com 
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exterior, disse o Sr. Edwaldo. Obviamente, isso é necessano, mas, em vez de 
negociar, como todos os países desenvolvidos têm feito, o Brasil expôs, de uma hora 
para a outra, a sua indústria a uma competitividade extrema, sem uma adequação do 
sistema tributário e do custo do dinheiro. O custo básico do dinheiro, rro Brasil, está 
por volta de 19% ao ano, enquanto, no Japão, a taxa é zero e, nos Estados Unidos, de 
2,5% ao ano, a partir de outubro de 2001. 

O Deputado Durval Ângelo perguntou ao depoente sobre o número de empresas 
que se encontram em situação de inadimplência e quantas estão, realmente, em 
funcionamento. Segundo o Deputado, a Comissão defende um tratamento 
diferenciado para as empresas que estão em funcionamento, geradoras de empregos e 
impostos. Em resposta, o Sr. Edwaldo entregou uma relação das empresas executadas 
e se comprometeu a levantar a relação daquelas em atividade. 

O Deputado Durval Ângelo propôs a criação do REFIS-BDMG e o estabelecimento 
de uma trégua para que, durante 90 dias, toçtas as ações de execução contra empresas 
fossem suspensas. 

O Sr. Stefan Salej explicou que, enquanto não se discutir o papel do "capitalismo 
mineiro" e o seu desenvolvimento, não se chegará a lugar algum. Em curto prazo, a 
solução é fazer uma espécie de repactuação das dívidas das empresas em execução, 
para que tenham capacidade de produzir e de continuar gerando empregos. 

4.1.3- 3' Reunião Extraordinária- 16110/2001 
Realizada nas dependências do BDMG, a reunião contou com a presença dos Srs. 

Murilo Badaró, José Lana Raposo, Romeu Cambraia, Cláudia Maria Paulo, Ricardo 
Tunes, Ignácio Prata Neto, Francisco Oliveira e Tadeu Barreto, representando o 
BDMG; dos Srs. Edvaldo Almada e Olavo Machado, representando a FIEMG, e dos 
Srs. Carlos André Bittencourt e Altair Faria, representando o Ministério Público. 

Inicialmente, o Deputado Durval Ângelo fez uma exposição das principais linhas de 
ação da Comissão, quais sejam: a consolidação da legislação relacionada com o 
BDMG, a proposição de um processo de capitalização permanente do Banco e a 
definição de bases para a renegociação das dívidas dos mutuários a serem negociadas 
com o Poder Executivo estadual. Em que pesem às negociações conduzidas pelas 
empresas individualmente, de acordo com as especificidades das operações, o 
Deputado considera importante uma proposta de caráter geral surgida na Comissão, 
que não aceite a venda da empresa ou o afastamento do empresário e que não 
beneficie o empresário oportunista e desonesto. Nesse sentido, o Deputado descreveu 
algumas sugestões para a viabilização da proposta em questão: a) expurgo total dos 
juros, das multas e taxas embutidas no saldo devedor dos contratos; b) atualização 
monetária por meio de um indexador negociado com o Poder Executivo: c) valor atual 
da dívida apurado pela diferença entre o valor presente das liberações e o valor 
presente dos pagamentos efetuados pela empresa; d) aplicação de um redutor sobre o 
novo saldo devedor de 40% nas operações de financiamento de máquinas e 
equipamentos tecnologicamente desatualizados e de 20% nas operações de 

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



679 
Em resposta, o Sr. Murilo Badaró respondeu que cenas informações estão 

protegidas pelo sigilo bancário e que talvez os números globais pudessem ser 
fornecidos. Salientou que as microempresas, que constituem a maior parte dos 
clientes do Banco, são de ciclo vital muito curto. Elas nascem, têm uma certa 
temporada de ação e, depois, desaparecem. 

4.1.2- 2' Reunião Ordinária- 2110/2001 
A reunião teve por finalidade ouvir os Srs. Stefan Salej, Presidente da FIEMG, e 

Edwaldo Almada de Abreu, Presidente do Conselho de Política Tributária e 
Conselheiro Fiscal daquela Federação. 

Com a palavra, o Sr. Stefan Salej expôs a precariedade do sistema bancário no 
Estado e informou que 87% da poupança das empresas e do povo mineiro são 
aplicados fora de Minas Gerais. A história mostra que o BDMG não foi o grande 
financiador do desenvolvimento do mercado e da economia capitalista do Estado, e 
sim um mero repassador de recursos federais e internacionais. 

Ao abordar o tema "geração de emprego", o Sr. Stefan disse que o Banco nunca 
adotou o critério essencial de emprestar dinheiro para gerar emprego, e sim para gerar 
impostos. De acordo com o depoente, sob o manto do sigilo bancário, esconde-se da 
população de Minas a realidade, pois os dados sobre as empresas não estão 
disponíveis para a FIEMG. 

Segundo o convidado, chegou-se à atual situação com a prática de juros altos e com 
a abertura totalmente inconseqüente do mercado, o que começou com o Plano Real. A 
FIEMG quer empresas competitivas, que ofereçam produtos e serviços da melhor 
qualidade aos consumidores do País e do exterior. Chegou-se a um ponto em que as 
empresas não têm capacidade para gerar lucros, nem para pagar altos juros, afinnou. 
A Federação das Indústrias não protege as pessoas que sonegam, que não pagam as 
contas, que devem aos Bancos e aos fornecedores, mas tem de ser solidária com 
aquele que não pode pagar devido às condições macroeconômicas provocadas pelas 
políticas vigentes. 

Conforme relatou o Sr. Stefan, essa situação se concretizou por absoluta 
irresponsabilidade social de vários governos e de várias gestões no BDMG, que, de 
um lado, têm de cumprir a lei, mas que, de outro, não tiveram a capacidade de 
dialogar com a sociedade e de fazer um plano que superasse a simples preocupação de 
eliminar as dívidas de seu passivo. Não se pode concordar com isso, já que o dinheiro 
é público, tenha ele vindo de fonte estadual ou federal. 

A seguir, o Sr. Edwaldo Almada relatou que, em 1986, o Brasil tinha uma carga 
tributária de, aproximadamente, 22% do PIB; hoje, a carga tributária é de 32%, o que 
representa um acréscimo de 50% na arrecadação tributária brasileira em apenas 15 
anos. Enquanto a Argentina tem uma carga tributária de 16%, o Brasil tem 
exatamente o dobro. 

Além disso, outro fator que tem levado as empresas brasileiras a grandes 
dificuldades foi a abenura sem controle, ou seja, essa exposição do País ao comércio 
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recursos da ordem de R$820.000.000,00 em financiamentos até 1972, o que 
representa uma média de R$82.000.000,00 por ano, numa primeira etapa do 
desenvolvimento do Banco. Já na segunda etapa, de 1973 a 1983, coincidentemente 
com a expansão da economia mineira e também brasileira, esse valor subiu 
significativamente. Os recursos liberados de 1973 a 1983 são da ordem de 
R$12.300.000.000,00 em valores de dezembro de 2000, atingindo uma média anual 
de R$1.000.000.000,00. No período de 1984 a 1994, essa média cai para 
R$500.000.000,00 anuais. E retoma-se o crescimento a partir de 1995, quando o 
Banco apresentou uma média de R$600.000.000,00 por ano de recursos liberados 
para financiamento. 

O planejamento estratégico definiu quatro grandes eixos para os próximos quatro 
anos, com as respectivas metas mobilizadoras, segundo o convidado. 

O primeiro eixo é o da competitividade do Estado, cujas metas mobilizadoras são: 
incluir 80 novas empresas de médio ou grande porte na carteira de clientes do 
BDMG; atingir 25 mil operações com pequenas e microempresas, atuando em todos 
os municípios mineiros; apoiar direta e indiretamente o desenvolvimento de 200 
novos empreendedores; implantar cinco programas de desenvolvimento de 
competitividade de cadeias produtivas relevantes para a economia mineira; apoiar o 
desenvolvimento de cinco arranjos produtivos locais de importância estratégica para o 
Estado. 

No eixo do desenvolvimento social e regional, o Banco pretende criar e executar. 
dez projetos de desenvolvimento microrregional; financiar e implantar projetos de 
desenvolvimento institucional em, pelo menos, 100 municípios do Estado e dobrar a 
participação da aplicação em desenvolvimento social, atingindo 20% das aplicações. 

Os outros dois eixos são: ampliação do conhecimento e excelência financeira e 
organizacional, cujas metas principais são atingir R$4.000.000.000,00 em saldo de 
aplicações, chegar a um patrimônio líquido de R$600.000.000,00 em dezembro de 
2004 e alcançar uma rentabilidade de 10% sobre o patrimônio líquido. 

Até dezembro de 2000, o BDMG recebeu recursos de capitalização da ordem de 
R$914.600.000,00, atualizados para dezembro de 2000, assim distribuídos: até 1970, 
R$220.800.000,00; de 1971 a 1980, R$532.400.000,00; na década de 80, 
R$18.800.000,00; de 1990 a 1998, R$59.600.000,00; em 1999, R$18.700.000,00; e, 
em 2000, R$64.200.000,00. O patrimônio líquido atual de R$129.000.000,00 pode ser 
explicado pela atuação em uma atividade creditícia de longo prazo no contexto de 
uma conjuntura macroeconômica instável. Houve três perdas patrimoniais 
significativas: R$78.000.000,00 no carregamento dos créditos de difícil liqüidação do 
CREDIREAL; R$49.000.000,00 nas operações do PRODECER e R$500.000.000,00 
nos setores siderúrgico e sucroalcooleiro. 

O Deputado Durval Ângelo indagou do convidado o número de empresas 
inadimplentes com o BDMG, o quadro das empresas que ainda estão em 
funcionamento e o número médio de empregos gerado por elas. 
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fomento recomendam que o Banco deve continuar voltado para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social do Estado por meio do apoio financeiro a 
programas prioritários, atuando com as seguintes diretrizes: 

a) funcionar como agente técnico e operacional na implantação da política estadual 
de desenvolvimento, balizando sua ação a partir de prioridades definidas nos planos 
estaduais; 

b) apoiar a formação de ativos públicos (infra-estrutura econômica e social) dos 
municípios e das empresas públicas. que não dispõem de cobertura do sistema 
bancário comercial; 

c) funcionar como instituição financeira repassadora de recursos para os 
municípios, especialmente com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
veda·a realização de operações de crédito entre os entes federativos; 

d) não perseguir o lucro como um fim em si mesmo, mas garantir resultados que lhe 
permitam reinvestir em projetos e programas de desenvolvimento da economia 
mineira e assegurar rentabilidade que lhe garanta sobreviver como instituição 
financeira. 

Resta claro que a capitalização do BDMG ao longo do tempo é uma medida 
fundamental para o seu desempenho, seja por meio de recursos oriundos de dotações 
orçamentárias diretas, de recursos dos fundos estaduais de desenvolvimento ou de 
recursos provenientes da alienação de ativos considerados não essenciais, inclusive a 
venda de participação acionária que não comprometa o controle das empresas 
controladas pelo Estado. Outra fonte potencial a ser considerada são os fundos de 
pensão e seguradoras, que atingem 10% do PIB no Brasil, contra 60% do PIB nos 
Estados Unidos. 

4- Desenvolvimento dos Trabalhos 
4.1 - Resumo dos depoimentos prestados à Comissão 
4.1.1 - 1" Reunião Ordinária- 25/9/2001 
A reunião contou com a presença do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, dos 

Diretores José Lana Raposo e Ricardo Tunes e dos técnicos Tadeu Barreto e Marilena 
Chaves, além do Sr. Olavo Machado, Diretor da FIEMG. 

Inicialmente, o Sr. Barreto fez um relato histórico sobre o BDMG e introduziu 
outros esclarecimentos. Ele informou que o Banco é uma empresa pública com I 00% 
de controle do Estado e que, em junho de 2001, o balanço publicado demonstrou um 
patrimônio líquido de R$129.000.000,00. 

Na década de 80, continuou o convidado, tendo em vista o contexto econômico 
brasileiro, o BDMG apoiou os grandes investimentos nos setores siderúrgico e 
sucroalcooleiro. No final da década de 80, devido à crise pela qual passava a 
economia brasileira, o BDMG teve perda patrimonial significativa. Em razão de 
mudança no âmbito institucional do Estado, foram implantados os fundos estaduais. 
Esses fundos alteraram o perfil do BDMG, que começou, novamente, a ter 
importância para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O BDMG liberou 
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remuneração anual correspondente a 3% dos saldos. Dessa forma, os fundos de 
desenvolvimento contribuíram para a solução do problema de .. funding" adequado ao 
financiamento de longo prazo, bem como para a elevação das receitas operacionais do 
Banco. 

No contexto de esgotamento do padrão de financiamento baseado em fundos 
compulsórios e créditos subsidiados e da deterioração da situação patrimonial dos 
Bancos de desenvolvimento, tem início uma forte pressão política para fechá-los ou 
transformá-los em agências de fomento não financeiras. Conjugava-se, assim, a 
desarticulação do padrão de financiamento público com a pressão doutrinária contra o 
papel institucional dos Bancos de desenvolvimento. Merece destaque a resistência do 
BDMG em sua transformação em uma instituição com características não financeiras, 
o que significa praticamente a sua inviabilidade operacional. Nesse sentido, recente 
medida provisória regulamenta a figura da "agência de fomento - instituição 
financeira". A transformação do BDMG em agência de fomento permitirá o 
recebimento de R$ 105.000.000,00, em valor histórico, para a sua capitalização, nos 
termos do contrato de renegociação da dívida do Estado com a União. 

SALDO DE APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTOS EM 30/6/2001 
(R$ milhões) 

Fundos 1.351,5 

estaduais 

Fundo FIAT 109,9 

Operações de 388,0 

repasse 

Fianças 33,0 

Total 1.882,4 

Fonte: BDMG/dct e SIAFI 
. -3 - O Papel deUma lnslltUiçao de Fomento Estadual 

O funcionamento efetivo do federalismo no País requer que as instituições estaduais 
de desenvolvimento possam encontrar, nos próprios Governos Estaduais, uma fonte 
de recursos para o financiamento de suas atividades e programas de fomento. A 
redefinição de atribuições entre as esferas de governo ampliaria a responsabilidade 
dos municípios no provimento adequado de serviços básicos de saneamento, educação 
básica e outros. Como não dispõem de recursos próprios, o financiamento dos 
investimentos requererá a mobilização de recursos junto às instituições multilaterais 
de crédito e de programas de financiamento estaduais, na qual os Bancos de 
desenvolvimento terão um importante papel. 

O conhecimento da economia mineira e a experiência adquirida como agência de 
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Federal. Assim, somente conseguiu receber tais valores por volta de 1995 em 
títulos praticamente sem deságio. A monetização desses títulos era praticamente 
impossível devido ao grande deságio (em torno de 50%) praticado pelo mercado na 
sua negociação, restando ao Banco mantê-los em carteira à espera de uma 
oportunidade. Foram adquiridos novamente pelo Tesouro Estadual, no âmbito do 
PROES, programa de redução de interferência do setor público na atividade bancária, 
em que se deu a privatização do BEMGE e do CREDIREAL e a extinção da 
MinasCaixa. 

Da mesma forma, o BDMG recebeu da SIDERBRÁS debêntures sem deságio, que, 
se vendidas no mercado, trariam ao Banco prejuízo imediato de 50%. Assim, de 1988, 
quando recebeu a primeira debênture da SIDERBRÁS, até 1997, quando os títulos da 
dívida da SIDERBRÁS e do IAA foram convertidos monetariamente, o BDMG foi 
obrigado a captar recursos no mercado financeiro com a finalidade de carregar as 
carteiras problemáticas dos setores sucroalcooleiro e sidenírgico. A diferença entre as 
taxas de captação e as taxas de rendimento dos títulos em poder do Banco resultou em 
um prejuízo em torno de R$500.000.000,00. 

O BDMG executou também uma política sistemática de solução de créditos 
vencidos junto ao setor privado, como forma de recuperar pelo menos parte dos ativos 
com reduzida possibilidade de recebimento. Estima-se que, de 1993 até novembro de 
1994, foram realizados acordos com o setor privado no valor de US$95.800.000,00. 

Em face do quadro adverso descrito, o BDMG buscou fontes alternativas de 
recursos para assegurar seu funcionamento. Diante das condições desfavoráveis para 
competir com o sistema bancário em geral na realização de repasses das agências 
financeiras federais e devido à dificuldade de obter transferências de recursos fiscais 
ou patrimoniais do Estado em volume satisfatório para a sua capitalização, o BIDMG 
concentrou esforços em duas frentes. 

A primeira consistiu na busca de financiamento em instituições multilaterais de 
crédito e no mercado internacional. Assim, desde o final de 1990, o BDMG iniciou 
negociações de recursos para a área de saneamento e desenvolvimento urbano junto 
ao BIRD. Dessas negociações, resultaram os programas SOMMA e PROSAM, com 
financiamentos de US$295.000.000,00 pelo BIRD e contrapartida de 
US$150.000.000,00 do Estado. Ademais, o BDMG participou ativamente, como 
agente assessor, na operação de colocação de eurobônus do Estado no mercado 
internacional, no valor de US$200.000.000,00. Participou também das negociações 
para obtenção de financiamento japonês ao Projeto Jruba li, no valor de 
US$11 0.000.000,00. 

A segunda frente foi estabelecida por meio de entendimentos com o Governo 
Estadual para transferência da administração de alguns fundos existentes no Estado, 
que estavam relativamente desativados, e a criação de outros, a saber: FUNDEURB, 
FINO, FDMM, FUNDESE, PRÓ-FLORESTA, PROSAM, SOMMA e FAE. O 
BDMG, na condição de agente financeiro e administrador dos fundos, conta com uma 
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condições contratuais permitiam ao Banco contabilizar uma elevada taxa a título 
de inadimplemento, o saldo devedor dos mutuários em atraso crescia acentuadamente, 
contribuindo para inviabilizar o recebimento. 

Estima-se que os prejuízos decorrentes das operações com a Cimetal tenham 
alcançado de US$20.000.000,00 a US$30.000.000,00, com a SIDERBRÁS e 
subsidiárias. US$50.000.000,00 e com o setor açucareiro, US$100.000.000,00, dos 
quais US$50.000.000,00 com aval do IAA. Considerados outros empréstimos, o 
prejuízo estimado do BDMG com os créditos não recebidos pode ter sido superior a 
US$250.000.000,00 entre 1984 e 1992. Essas informações são consistentes com os 
dados de balanço: entre junho de 1971 e junho de 1993, US$582.000.000,00 foram 
lançados como créditos em liquidação, tendo a maior parte desses lançamentos sido 
feita a partir do final da década de 80. Por outro lado, a recuperação de créditos 
atingiu apenas US$15.400.000,00 no período 1975-1992, mais da metade no ano de 
1991. 

No início da década de 90, a situação do Banco se agravou. À queda acentuada dos 
financiamentos, do saldo de aplicações e do patrimônio líquido, conjugaram-se a 
elevação do custo operacional, os novos limites restritivos estabelecidos pelo CMN 
para as operações ativas e passivas e os custos elevados de captação de recursos no 
mercado financeiro. Esse quadro adverso veio a ser claramente identificado em 
trabalho elaborado por uma comissão criada pelo próprio Banco em fins de 1990, com 
a incumbência de realizar uma avaliação global da situação e propor soluções. O 
resultado dos estudos está sintetizado no documento "BDMG: Situação Atual e 
Perspectivas". De acordo com o estudo, do total dos ativos financeiros do Banco, 
estimados em US$ 1.400.000.000,00, 40% eram representados por empréstimos em 
atraso, cifra resultante da imputação de elevados encargos moratórios que 
dificultavam a cobrança de parte expressiva desses créditos. A situação tomava 
evidente que a sobrevivência do Banco estava fundamentalmente condicionada à 
solução dos créditos junto às empresas e às instituições federais, dado o esgotamento 
do processo de carregamento dessa carteira. 

Diante desse quadro, procurou-se estabelecer algumas linhas de atuação com vistas 
à reestruturação do BDMG, sintetizadas em dois grupos: negociação dos créditos 
junto ao setor público e busca de novas fontes de recursos. 

Esforço sistemático foi desenvolvido com vistas a renegociar os créditos vencidos, 
tanto os vinculados ao setor público federal, quanto os vinculados ao setor privado. 
Inicialmente, por ocasião da venda do controle da Usiminas pelo Governo Federal, o 
BDMG conseguiu negociar US$50.000.000,00 em títulos da SIDERBRÁS, com os 
quais financiou a aquisição de ações por empregados da empresa, contribuindo assim 
para viabilizar a primeira privatização dentro do Programa Nacional de 
Desestatização. 

O BDMG enfrentou grandes dificuldades para negociar a fiança não honrada pelo 
IAA, extinto no Governo Collor, tendo que negociar diretamente com o Tesouro 
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passou a fixar limites de crédito das instituições financeiras ao setor público em 
geral, abrangendo governos e entidades das administrações direta e indireta. A partir 
de 1986, ocorreram sucessivos congelamentos do saldo de aplicações das instituições 
financeiras junto ao setor público, incluídas as empresas estatais. Em dezembfO de 
1988, o CMN fixou o limite para repasse de recursos institucionais em 15 vezes o 
valor do patrimônio líquido c o risco de crédito por cliente ou grupo econômico em 
30% do patrimônio líquido de cada Banco. Em maio de 1989. o CMN fixou em 15 
vezes o valor do patrimônio líquido das instituições financeiras o limite para captação 
de recursos de mercado em moeda nacional ou estrangeira, enquanto que, 
excepcionalmente para os Bancos de desenvolvimento, o fixou apenas em uma vez. 
Em seguida, congelou o saldo das operações dos Bancos com o setor público ao nível 
de 31/12/89. Essas medidas atingiram o BDMG de forma marcante, pois, além do 
limite restritivo imposto à captação de recursos de mercado, ele foi duplamente 
penalizado: pelo risco máximo de crédito por cliente e pelas restrições criadas ao 
endividamento das empresas estatais, já que o Banco operava com grandes clientes 
estatais (Usiminas. Açominas, Acesita, CEMIG e outros). A realização de novas 
operações com o setor público passou a depender da amortização ou da liquidação das 
anteriores, fato dificultado pela elevada inadimplência das operações realizadas com 
garantias oferecidas pelo Governo Federal. 

Adicionalmente, o Sistema BNDES deixou de conceder exclusividade aos Bancos 
de desenvolvimento em seus repasses. O impacto dessa medida foi ampliado com a 
criação, em 1988, dos Bancos múltiplos, que passariam a atuar como fortes 
concorrentes dos Bancos de desenvolvimento. Com o advento dos Bancos múltiplos, 
vários Estados decidiram pelo fechamento de seus Bancos de desenvolvimento, 
estabelecendo carteiras especializadas de desenvolvimento nos Bancos comer:ciais 
estaduais, a exemplo da incorporação do Banco de Desenvolvimento do Estado de 
São Paulo - BADESP. A participação dos recursos oriundos do Sistema BNDES no 
total das aplicações do BDMG se reduziu de 2/3 para 113 entre 1979 e 1992, tendo a 
participação da linha FINAME declinado de 54% para 20% do total aplicado no 
mesmo período. 

Como o Governo Estadual não realizava aportes de recursos ao Banco e os custos 
administrativos e o volume de recursos lançados como "créditos em liquidação" 
aumentaram, o patrimônio líquido caiu para US$82.000.000,00 em 1990, 
aprofundando o estrangulamento estabelecido pelos limites ditados pelo CMN. 

A partir de 1987, houve um novo declínio no volume de liberações e do saldo de 
aplicações, e o patrimônio líquido começou a ser corroído. Parte significativa dos 
inadimplementos estava atrelada a projetos estatais, especialmente dos setores 
siderúrgico e sucroalcooleiro. Assim, como as empresas tomadoras estavam 
insolventes e o Governo Federal não honrava seus avais, o BDMG passou a captar 
recursos no mercado financeiro a custos elevados e em volumes crescentes para o 
carregamento da carteira de empréstimos concedidos. Por outro lado, como as 
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Allen & Hamilton, previa-se que as operações do BDMG deveriam quadruplicar-
se entre 1976 e 1979, o que motivou a ampliação da estrutura operacional. Entretanto, 
a sobreestimativa das previsões de crescimento e a crise econômica da década de 
1980 viriam a transformar a nova estrutura e o seu custo operacional em uma carga 
pesada. Na realidade. no período citado, as operações de financiamento duplicaram-
se, estabilizando-se, com pequenas variações, até 1982, para declinar a partir de então. 

Apesar da crise econômica e da brusca redução do crescimento econômico nacional 
ocorrida no início da década de 1980, o BDMG, até o ano de 1982, apresentou 
desempenho favorável. Nesse ano, efetuou o maior volume de liberações de 
empréstimos (US$816.000.000,00) e atingiu o maior saldo de aplicações 
(US$1.859.000.000,00) de sua história. Essa "performance" decorreu do expressivo 
volume de recursos canalizados .para os setores sucroalcooleiro e siderúrgico, 
merecendo destaque também os projetos agricolas relacionados com o PRODECER e 
o programa de financiamento da frota de ônibus urbanos de Belo Horizonte, com 
recursos da FINAME e da Empresa Brasileira de Transpones Urbanos- EBTU. 

A partir de 1983, no entanto, o BDMG começou a apresentar os primeiros sintomas 
de dificuldades. Além da interrupção de apenes de recursos pelo Governo estadual, 
ocorreram mudanças no sistema financeiro nacional e na política de repasses do 
BNDES, reduzindo a disponibilidade de recursos para aplicação. Tal fato, conjugado 
com o aprofundamento da crise econômica e a elevação das taxas de juros, reduziu a 
demanda de créditos para investimentos fixos e, adicionalmente, aumentou o índice 
de inadimplência dos mutuários. 

Nessa época, teve início um período de descontinuidade administrativa no BDMG, 
tendo a instituição, entre março de 1983 e novembro de 1991, oito Presidentes. Em 
virtude do aprofundamento da crise econômica e da redução da demanda de crédito, o 
volume de liberações reduziu-se de US$816.000.000,00 em 1982 para 
US$278.000.000,00 em 1985. Assim, à medida que transferiu expressivos volumes de 
recursos para o sistema bancário do Estado (BEMGE, CREDIREAL e MinasCaixa) e 
adquiriu outro Banco (AGRIMISA), o Governo descontinuou o processo de 
capitalização que vinha sendo seguido para o BDMG. Dessa fonna, entre outubro de 
1982 e dezembro de 1991, o Estado não fez nenhum aporte de recursos ao Banco. 
Pode-se estimar que, de maneiras direta e indireta, o Estado tenha transferido para os 
Bancos comerciais estaduais aproximadamente US$1.000.000.000,00 ao longo de 15 
anos, tendo sido feitos, somente para levantar a intervenção no CREDIREAL, apenes 
de US$120.000.000,00. Calcula-se, ademais, que os Bancos comerciais estaduais, em 
número excessivo, se apropriaram, nos períodos de alta inflação, de um volume anual 
de recursos da ordem de US$100.000.000,00 por meio do "float" (período em que os 
recursos pennanecem no Banco antes de serem repassados ao Tesouro) da 
arrecadação tributária e de outros recursos. 

A panir de 1980, o Governo Federal passou a impor limites à expansão do 
endividamento público. O Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central, 
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para a infra-estrutura e para o setor de serviços. Nessa fase, o BDMG se 
transformou no grande repassador de fundos federais originários das instituições 
Bl,iDES, BACEN, IAA, FINAME, CEF, FINEP, BNH e EMBRATUR. Além disso, 
como o Banco havia se capitalizado, a parcela de recursos próprios nos 
financiamentos era também significativa. Observa-se que o balanço dos programas de 
incorporação produtiva do cerrado em Minas Gerais, por intermédio do Programa de 
Desenvolvimento dos Cerrados - PRODECER -, somente com financiamentos do 
BDMG, expressa-se na incorporação de 95.763ha à produção agricola estadual. 
Simultaneamente, vários projetos industriais e agropecuários foram implantados na 
região Norte de Minas, onde veio a se instalar um parque industrial razoavelmente 
diversificado. As liberações anuais de financiamento do Banco, que em 1966 haviam 
sido de US$8.800.000,00, alcançaram US$100.000.000,00 em 1970, elevando-se 
continuamente até atingir USS753.000.000,00 em 1978, quando o saldo de aplicações 
chegou a US$1.800.000.000,00. O resultado foi uma expansão acelerada da economia 
mineira, convertendo a situação de atraso relativo em um aparente "milagre 
econômico". Entre 1970 c 1980, o crescimento geoméuico médio anual do PIB de 
Minas Gerais foi de 11 ,6%, sendo o da indústria de 13,4%, ao passo que o PIB 
brasileiro cresceu 8,6% ao ano. 

A d 'tal BDMG entre 1962 e 1998 (R$ mil) ,portes c ca01 ao 
Período Valor ' 

1962- 1970 220.802 

1971- 1980 532.447 

1981- 1990 18.838 

1991- 1998 59.604 

1999 18.703 

2000 64.225 

Total 914.619 I 
Fonte: BDMG/dct 

IPA/FGVI Valores atualizados pelo 

até dc7l2000 i 
À luz do crescimento operacional ocorrido na primeira metade da década de 1970 e 

na expectativa de sua continuação, o BDMG procurou preparar-se em termos 
organizacionais. Em conformidade com o relatório da empresa de consultoria Booz, 
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1962. À sua criação seguiu-se a de várioS outros, especialmente após a reforma 
bancária de 1964-1966. Adicionalmente, naqueles Estados onde não haviam sido 
criados Bancos de desenvolvimento, foram instituídas carteiras de desenvolvimento 
nos Bancos comerciais estaduais, com o objetivo de atuar de forma semelhante à dos 
Bancos de desenvolvimento, especialmente repassando recursos de origem federal, 
com destaque para os do Sistema BNDES. 

Desde o início, o BDMG assumiu, de forma crescente, as funções de órgão de 
análise e planejamento da economia mineira, o que foi facilitado pelo vazio 
institucional que predominava no Estado nesse campo de atividades. O reduzido 
capital, insuficiente para custear um programa de financiamentos mais ambicioso, e a 
falta de costume do empresariado em solicitar financiamento por meio da 
apresentação de projetos dificultaram a atuação do BDMG na sua primeira fase, 
tornando-o uma instituição mais voltada para a realização de estudos. Tais estudos de 
oportunidade industrial partiam da suposição de que havia poupança disponível em 
Minas Gerais, evidência que se fundamentava na existência de uma importante rede 
de Bancos criados e sediados no Estado, o que era visto como indicativo de vocação 
financista e pouco industrialista. 

Iniciado em 1965, semi-paralisado em 1966, o estudo "Diagnóstico da Economia 
Mineira" seria retomado em 1967, com a prioridade estabelecida pela nova 
administração do Banco. As teses defendidas no documento tenderam a reforçar a 
capacidade de negociação do Governo mineiro junto ao Governo Federal, exatamente 
no momento em que a economia brasileira retomava, de forma acelerada, o seu 
crescimento, ampliando as oportunidades de investimento e de atração de recursos 
externos. A divulgação do diagnóstico e de um conjunto de estudos setoriais 
viabilizou a transferência de ativos pertencentes ao Estado para capitalizar o BDMG. 
Isso foi feito com a venda de ações da PETROBRAS, da USIMINAS, da CVRD e da 
ACESIT A, permitindo a ampliação de suas operações com recursos próprios e a 
cobertura da contrapartida requerida para a obtenção -de repasses de agências federais. 
Como conseqüência, o Banco assumiu uma posição de instituição esnuturante do 
desenvolvimento econômico, ampliando o seu leque de atuação ao estabelecer pontes 
ou convênios com várias entidades estaduais. Essa fase pode ser considerada como de 
apogeu do BDMG, durante a qual se consolidou uma estrutura institucional de 
estudos e fomento do desenvolvimento econômico no Estado. 

Apesar das alterações institucionais promovidas pela nova administração estadual, o 
crescimento operacional do Banco, na década de 1970, foi altamente expressivo. A 
decisão de vender a participação acionária do Estado em grandes empresas para 
capitalizar o BDMG surtira efeito a partir do final da década de 60. Assim, o 
patrimônio líquido do Banco elevou-se a US$9.000.000,00 em 1967 e a 
US$152.000.000,00 em 1975, alcançando o pico de US$254.000.000,00 em 1978. 
Com a finalidade de ajustar-se ao crescimento acelerado da economia mineira, o 
BDMG diversificou suas áreas de atuação para o crédito rural, para o setor mineral, 
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1.2 - Composição 
Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial do BDMG os 

Deputados Rêrnolo Aloise, Antônio Carlos Andrada, Durval Ângelo, Ivair Nogueira e 
Luiz Fernando Faria e, como suplentes, os Deputados Paulo Piau, Amilcar Martins, 
Adelmo Carneiro Leão, Anderson Adauto e Pinduca Ferreira. 

Em reunião especial realizada no dia 18/09/2001, foram eleitos como Presidente da 
Comissão o Deputado Rêmolo Aloise e como Vice-Presidente o Deputado Luiz 
Fernando Faria. Foi designado relator o Deputado Durval Ângelo. 

1.3 - Prazo de funcionamento 
A Comissão foi instalada em 4/9/2001, com prazo regimental de 60 dias para a 

conclusão dos trabalhos, prevista para 8/11/2001. 
Por força de requerimento de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado no 

Plenário em 31/10/2001, foi concedida a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de 
funcionamento da comissão, que passou a ter como termo dos seus trabalhos o dia 
10/1212001. 

2 - Breve histórico do Banco 
Os Bancos de desenvolvimento foram idealizados com base na filosofia que 

resultou na criação do BIRD e do BID, a partir da constatação de que o sistema 
financeiro privado, atuando de acordo com a lógica de mercado e orientado por uma 
visão microeconômica, não era capaz de atender, de forma adequada, às necessidades 
de financiamento do desenvolvimento econômico. Por priorizarem operações de curto 
prazo e de menor risco, os Bancos comerciais não dispõem de estrutura técnico-
operacional que lhes permita avaliar o significado e o impacto de determinado 
empreendimento. 

Ao contrário, os Bancos de desenvolvimento são dotados de recursos financeiros e 
humanos para atuar, se necessário, contrariando o próprio mercado. Cumprem eles a 
função de instrumento de política econômica, buscando viabilizar investimentos com 
objetivos estruturantes, agindo como agentes indutores da transformação da realidade 
econômica e social, incorrendo em riscqs não assimiláveis pelo sistema financeiro 
convencional. Contribuem, também, para a elaboração de estudos macroeconômicos e 
para o assessoramento de governos na implementação da política econômica. Agem 
para atenuar desequilíbrios regionais e sociais, apóiam a pequena e a média empresas 
como força equilibradora da tendência à concentração do capital e, mais 
recentemente; vêm aportando capital de risco, favorecendo especialmente atividades 
relacionadas com novas tecnologias. 

Pelas razões expostas, os recursos mobilizados pelos Bancos de desenvolvimento 
foram. em sua maioria, de origem pública. Esses Bancos somente passaram a captar 
recursos no mercado de capitais após longo período de funcionamento e,. sobnbtudo, 
em economias estáveis, o que é comprovado pela experiência tanto das instituições 
multilaterais como das nacionais de fomento. 

O primeiro Banco de desenvolvimento estadual a surgir no País foi o BDMG. em 
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Parte da reumao, com a I' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as 
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima 
reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da 

Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.996 a 3.006/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais- aprovação, na 81a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.930 a 2.941/2001, do Deputado Márcio 
Kangussu; de Educação - aprovação, na 33a Reunião Extraordinária, dos Projetos de 
Lei n•s 205/99, do Deputado Fábio A velar; 871/2000, do Deputado Arlen Santiago; 
1.102/2000, do Deputado Jvair Nogueira; 1.441/2001, do Deputado Antônio Andrade; 
1.827, 1.835 e 1.848/2001, do Governador do Estado; 1.839/2001, do Deputado Paulo 
Piau; 1.861/2001, do Deputado Mauri Torres; e do Requerimento n• 2.943/2001, do 
Deputado lrani Barbosa; do Trabalho - aprovação, na 82' Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n•s 1.574/2001, do Deputado lrani Barbosa; 1.648/2001, do Deputado 
Kemil Kumaira; 1.831/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 1.856/2001, do 
Deputado Carlos Pimenta; e dos Requerimentos n•s 2.896/2001, da Bancada do PT; e 
2.911/2001, da Deputada Maria Olívia; e de Meio Ambiente - aprovação, na 80' 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.907/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; e da Comissão Especial do BDMG - informando o final dos seus trabalhos 
(Ciente.Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO BDMG 
I - Criação da Comissão Especial 
!.l-Objetivos · 
A requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, nos termos do art. 111, 11, do 

Regimento Interno, foi instalada Comissão Especial para proceder a estudos sobre o 
processo histórico de capitalização e a situação financeiro-orçamentária atual do 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG -, além da 
adequação de suas políticas de atuação às necessidades de crédito dos municípios, das 
empresas e da população mineira no novo contexto instaurado pela Lei Complementar 
Federal n• 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A criação da Comissão, doravante denominada Comissão Especial do BDMG, foi 
aprovada em 29/8/2001, tendo sido sua constituição publicada no dia 31/8/2001. 

A Comissão foi instalada com o objetivo de promover um amplo estudo sobre a 
constituição e a capitalização do Banco e, especialmente, sobre as políticas adotadas a 
partir da década de 1980, quando foram criados diversos mecanismos de 
financiamento das atividades econômicas no Estado. 
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Mas gostaria de fazer alguns reparos do ponto de vista técnico: atribuiu a ação 

do Ministério Público de Ribeirão das Neves à tal da CPI que criou. Primeiro, não 
manteve os termos da CPI. Ela foi criada e tem rasuras. Vou perguntar à Presidência 
se, com essas rasuras, pode ser instalada uma CPI. Fala que está apurando o sistema 
prisional, e, em "sistema prisional", tem uma rasura. Foi retirado "Ministério Público 
e Poder Judiciário local", e incluído "poder público". Não sei por que o parlamentar 
recuou. E foi escrito a mão, em letra de forma. E, depois de Município de Ribeirão 
das Neves, há uma rasura, "e outros", quase ilegível. 

Primeiro, temos uma CPI com vício de origem, dois acréscimos posteriores às 
assinaturas, o que não vai permitir a CPI possa tramitar. Não está apurando Ribeirão 
das Neves, nem está apurando a ação de Promotor ou de Juiz, porque modificou o 
texto. Hoje entende-se como poder público na cidade, amplamente. mas atribui à 
criação da CP! o fato de que estaria todo o mundo preocupado. que está tirando o 
sono de alguém. 

Com toda a certeza, pessoas de bem não perdem o sono. Tanto os Promotores como 
o Juiz Wenderson sabem que não vão perder o sono por causa disso. 

Gostaria de dizer, também, que o inquérito que apurou as irregularidades na 
Penitenciária Nélson Hungria já existe há vários meses. Ele disse que o DEOESP 
apurou. É outro equívoco, ele não tem muita facilidade com nome de órgão. Não é 
função do DEOESP apurar questão de droga. Seria da Polícia Federal. Mas ele se 
confundiu, e não vou exigir que raciocine diferente, porque o DEOESP não apurou. A 
ação foi dos Juízes. 

Houve, também, uma ação importante da Polícia Militar. O Deputado disse que o 
Maj. Russo estava protegendo o Juiz, que faz parte do grupo que ele chama de 
quadrilha. Na realidade, o trabalho sério da Polícia Militar foi fundamental. Várias 
buscas da Polícia Militar no presídio identificaram a ocorrência de tráfico de cl!ogas 
dentro do estabelecimento penal. A ação da Polícia Militar não foi corporativa. Já 
tínhamos denunciado o Capitão reformado e chefe de segurança. Não houve omissão 
desta Casa nem da Comissão de Direitos Humanos. 

Quanto ao choro final sobre a questão dos veículos para a cidade, pois o Newton 
Cardoso tinha prometido 20, e a Polícia Militar, 4, e acabou não saindo nada, penso 
que a cidade está precisando de um Deputado que defenda os seus interesses, 
intervenha por ela, fazendo valer a sua voz, inclusive, com relação à segurança 
pública. A grande carência da cidade é a falta de um parlamentar que, realmente. a 
defenda. Esse não é o papel que o Deputado tem feito, porque tem preferido outros 
caminhos. A cidade precisa cobrar e exigir viaturas para o município. 

* - 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 211 
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Em Minas, onde as políticas públicas ainda não foram implementadas, temos um 
funil. Pela boca larga, entram os delinqüentes, e, pela boca fina, saem os poucos que 
conseguem sobrevi ver às prisões. Desses poucos que saem. 80% retomam aos 
presídios, ou seja, 80% reincidem no crime. 

Isso significa que a sociedade ainda não se apercebeu disso, porque está pagando 
várias vezes para a ressocialização de um preso. Ele, ao contrário, não está sendo 
ressocializado. 

Nesta manhã apresentamos um diagnóstico estarrecedor sobre a questão 
penitenciária em Minas Gerais. De 1997 até 2000, o aumento do número de presos foi 
de 49%. Pulou de 12.600 presos em 1997, para 18.700 presos em 2001. E, destes, 
60% que estão encarcerados nas cadeias públicas da Secretaria da Segurança Pública 
estão condenados e deveriam estar na Secretaria da Justiça, mas permanecem na 
Secretaria da Segurança Pública. 

Lei votada nesta Casa, de iniciativa do Governador do Estado, aprovada aqui e 
sancionada, estabelecia a transferência dos presos da Secretaria da Segurança Pública 
para a Secretaria da Justiça, mas isso não foi feito, e os policiais civis que deveriam 
estar fazendo investigação de crimes são desviados de função, tornando-se 
carcereiros. Então, há uma plêiade de problemas no sistema da segurança pública, 
sobre os quais essa Comissão se debruçou. Ela estará apresentando, até terça-feira 
próxima, propostas de solução, cobrando do Governo do Estado uma posição. 

Sr. Presidente, finalizo dizendo que esta Casa, a Assembléia Legislativa, a Mesa e a 
Presidência precisam tomar a decisão política de cobrar dos poderes constituídos, 
tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, tanto da Secretaria da Segurança 
Pública quanto da Secretaria da Justiça, mas, principalmente, do Governador do 
Estado uma posição firme com relação à segurança pública, porque estamos vivendo 
num barril de pólvora. Todas as cadeias e penitenciárias estão explodindo e não 
resolvem o problema. Pior ainda: aumenta o nível de violência quando esses detentos 
retornam à sociedade, piorados na escola do crime das próprias prisões. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do 

Regimento Interno. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado 

Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, não vou tentar justificar as 

observações feitas após minha intervenção. Quem me conhece sabe que o que disse 
não é verdade. Quem o conhece tem certeza absoluta de que não falou a verdade. 
Então. não vou responder às acusações de cunho pessoal, ao seu estilo de baixaria, 
também porque não poderia exigir mais do que isso dele. Não se tira leite de pedra, 
não se faz milagre. É assim que sabe falar, é assim que se expressa aqui. 
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uma forma de subsistência. Não conheço ninguém que tenha morrido por ter 
comido queijo, mas conheço pessoas que morreram por não ter comido queijo, por 
não ter tomado leite. E, assumindo o novo Secretário de Agricultura, Paulino Cícero, 
fica esse primeiro assunto para resolver. Não podemos aceitar que num Governo 
popular sério como o de Itamar Franco alguns órgãos estejam fazendo um rigor 
exagerado para apreender cargas de mercadorias feitas na roça com todo o carinho, 
com toda a higiene, apenas porque não têm o lacre da fiscalização, não têm o carimbo 
da maneira como o Governo exige. É preciso que se respeite um pouco mais aquele 
que já não tem o apoio do Governo para crescer, aquele que já não tem o crédito para 
melhorar a sua propriedade rural, aquele que não tem condições de subsistência e, 
num último esforço, tira o seu leite, faz o seu queijo. O Governo não pode punir quem 
quer trabalhar, quem não quer roubar, matar nem pedir esmolas, mas produzir 
riqueza, ainda que mínima, para sua subsistência. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes nas 

galerias, telespectadores, hoje, de manhã, tivemos a oportunidade, na Comissão de 
Direitos Humanos, de estar apresentando um estudo da consultoria sobre a questão do 
sistema prisional de Minas Gerais, o qual tem provocado muitas discussões na 
Comissão. E esse assunto se vem alastrando e ampliando na sociedade. 

De acordo com a Anistia Internacional, temos o pior sistema prisional do País. O 
índice de criminalidade e violência vem aumentado em níveis insuportáveis. Em 
1999, apresentei um projeto de lei visando à proibição da venda de annas a cidadãos 
comuns e, na época, levantei o fato de que Minas Gerais caminhava para uma grave 
situação de violência, logo atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora, três .anos 
depois, na Presidência da Comissão de Direitos Humanos, constatamos, estarrecidos, 
que Minas caminha para uma situação de caos, do ponto de vista da segurança pública 
e, principalmente, do sistema prisional. Nessa questão, a sociedade ainda não 
entendeu o que está ocorrendo, uma vez que se vê livre do elemento que está preso. 
Está muito enganada, porque o detento, na prisão, se encontra em situação 
extremamente degradante e desumana, o que o torna um bicho, e não um homem em 
condições de ser resgatado socialmente. Essa pessoa fica indignada com essas 
condições de degradação, opressão, maus tratos e constante humilhação por parte dos 
servidores das cadeias públicas. Simultaneamente a isso, está na escola do crime, 
graças ao não-cumprimento da Lei de Execução Penal, que define que os delinqüentes 
com penas leves devem ser separados dos com penas mais graves. 

O detento, então, sai das prisões revoltado com as condições desumanas em que 
viveu, até no que se refere às condições sanitárias, que são péssimas: umidade, 
amontoamento de pessoas e falta de iluminação e de lugar para dormir. Há várias 
prisões em que os presos têm turnos para dormir, enquanto uns ficam em pé, outros 
dormem, já que não há espaço para todos dormirem. Essa pessoa volta para a 
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atravessando todo o extremo sul. Essa rodovia tem sido objeto de vanos 
questionamentos por parte do povo sul-mineiro; houve, inclusive, a interdição de 
alguns trechos e manifestações de repúdio da população de Poços de Caldas, Itajubá, 
Santa Rita do Sapucaí, etc. Esperamos que esses recursos se tornem realidade. 
Estamos esperançosos com os esforços do Ministro Carlos Melles e esperamos que as 
rodovias federais, no Estado de Minas, sejam recuperadas, em particular, a Rodovia 
459. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Faço minhas as palavras do Deputado Chico Rafael, 
uma vez que também conheço a região. Estive recentemente no trecho entre Areado e 
Alfenas e fiquei impressionado com a sua precariedade. 

Aproveito a oportunidade para lamentar o que tem acontecido, principalmente, na 
região do Norte de Minas, não sei se nas demais regiões do Estado. Mas, antes, ouço 
o Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Deputado Luiz Tadeu Leite, V. Exa. 
sabe que minha preocupação é a mesma de V. Exa. quanto à região que 
representamos, o Baixo Jequitinhonha. Hoje, traz boas notícias, qual seja a da 
retomada das obras da estrada entre Almenara e Salto da Divisa, passando por Jacinto, 
embora faltem algumas obras para a conclusão do citado trecho. 

Junto com V. Exa., estivemos em Almenara, e, em companhia do Ministro Melles, 
naquela ocasião, por pressão minha, de V. Exa. e dos Prefeitos presentes, assumiu o 
compromisso de liberar recursos de R$10.000.000,00 a R$15.000.000,00 do 
PRODETUR para reiniciar as obras. Estamos vendo que isso está sendo concretizado, 
principalmente nós, que somos do vale do Jequitinhonha. Aquela não é apenas uma 
rodovia, é um veículo para que possamos nos integrar ao extremo sul da Bahia. 
Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço o aparte do Deputado Márcio Kangussu, 
concluindo lídimo representante da região do Jequitinhonha nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos estamos vendo o esforço dos produtores de 
Minas Gerais. Aqui está o movimento de apoio, a valorização do café na merenda 
escolar, que é um projeto que tramita nesta Casa. Estamos vendo a CPI do Leite 
procurando saber porque o preço está em R$0,28, buscando saber as causas de uma 
remuneração tão baixa para a produção do leite. Na região Norte de Minas estamos 
preocupados com a ação do Instituto Mineiro de Agropecuária- !MA -, da Secretaria 
de Estado de Agricultura, porque os fiscais do !MA, sob o pretexto de que os 
subprodutos do leite, o queijo, o requeijão, aquele produto artesanal, que o homem do 
campo produz no seu sítio, estão sendo apreendidos sob a alegação de que não existe 
autorização da fiscalização sanitária. Ora, nós, que conhecemos o Norte de Minas e o 
Jequitinhonha, que conhecemos as dificuldades do pequeno produtor rural, não 
podemos concordar que em nome de uma exagerada saúde, que cabe ao Estado prover 
e fiscalizar, se punam os pequenos produtores rurais, impedindo que continuem 
produzindo e comercializando a sua pequena produção, o seu queijo tradicional, que é 
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pequenos mumc1p10s, os abandonados mumc1piDs dos recônditos mineiros, do 
Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, das regiões mais pobres do Estado, que 
estão aguardando, ainda este ano, uma posição desta Casa. O projeto está no ponto de 
ser aprovado em 1 o turno, e temos a expectativa de que seja aprovado no 2° turno e na 
redação final, para vigorar ainda este ano e, no ano que vem, já ser aplicado, 
melhorando a arrecadação dos municípios. Cada real que entra a mais nos cofres das 
pequenas cidades são benefícios a mais a serem distribuídos ao povo de Minas Gerais, 
principalmente aos pequenos municípios. Estamos aguardando que a Casa coloque em 
pauta e aprove, ainda este ano, a reforma da chamada Lei Robin Hood. 
· Outro assunto é a notícia de que, só para as estradas mineiras, o orçamento da 
União está reservando R$121.000.000,00. É motivo de grande expectativa, porque 
sabemos a grave situação da malha de rodovias federais que cortam o nosso Estado. 
Quando entramos em Minas Gerais, vindo da Bahia, de Goiás, de São Paulo ou do 
Rio de Janeiro, sentimos que entramos em Minas devido _à qualidade das estradas, à 
quantidade de buracos, e não pelas placas. Todas as rodovias federais estão em 
situação gravíssima. Na BR-135, por exemplo. no trecho Montes Claros-Belo 
Horizonte, a situação chegou ao ponto de os veículos preferirem rodar 1 OOkm a mais, 
passando por Pirapora, o que gera despesa, porque o trecho original está, 
praticamente, intransitável. Estão previstos R$121.000.000,00, sendo 
R$35.000.000,00 para a construção de estradas, R$26.000.000,00 para a adequação de 
estradas, R$20.000.000,00 para a eliminação de pontos criticas, e R$40.000.000,00 
para a restauração de rodovias em situação precária. 

Um motivo a mais para nos alegrarmos com essa expectativa é sabermos, por meio 
de informação do DER, da obtenção de R$10.000.000,00 para o imediato reinício das 
obras da rodovia entre Almenara e Salto da Divisa, já pronta no trecho de Almenara a 
Jacinto, faltando a continuidade da obra, de Jacinto a Salto da Divisa. Apesar de 
termos profundas divergências com o Governo Federal, sentirmos que o Governo 
FHC é nefasto para Minas Gerais, reconhecemos, por uma questão de justiça, que 
existe um Ministro de Minas leal e correto. Trata-se do Ministro Car1os Melles, que 
conheço pouco, mas, para conhecermos as árvores. basta que conheçamos seus frutos. 
Apesar de Carlos Melles ser Ministro desse Governo Federal que virou as costas para 
Minas, tem-se mostrado atuante, buscando recursos para Minas, tratando com 
seriedade os assuntos pertinentes ao nosso Estado. É de sua autoria o esforço para 
conseguir essa verba, que permitirá a continuidade da obra de asfaltamento da rodovia 
entre Jacinto e Salto da Divisa, hoje a mais importante na região do Jequitinhonha. Os 
R$10.000.000,00 referentes a essa obra serão liberados nos próximos dias, e há a 
expectativa de mais R$121.000.000,00, inseridos no orçamento da União para o 
próximo ano. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte)- Acompanho o pronunciamento de V. Exa. e 
não poderia deixar de manifestar a preocupação do povo sul-mineiro com relação à 
BR-459, rodovia federal que liga o Norte do Estado de São Paulo ao vale do Parruba, 
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Quero repetir que foi uma investigação do DEOESP que gerou essa prisão. 

Juízes e Promotores tiveram que decretar a prisão dos companheiros deles porque 
obviamente a casa começou a cair. A podridão de Neves começou a aparecer. Podem 
ter a certeza de que há muita coisa grossa atrás disso. E é muito mais grossa do que 
muitos imaginam. Tudo isso com a proteção do ilustre PT e do parlamentar Durval 
Ângelo nesta Casa. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa primeira 

palavra é de homenagem ao novo Secretário de Minas e Energia. Eng. Eumar 
Santana, que passa a ser um Secretário representante do Norte de Minas, que deu a 
Itamar Franco e Newton Cardoso votação maiúscula. Estava sem representação no 
Governo, mas o Governador Itamar Franco houve por bem indicar um técnico, 
embora filho de um político tradicional, ex-Deputado desta Casa c atual Prefeito de 
Salinas, Geraldo Santana. O engenheiro Eumar Santana é um técnico da maior 
competência, amigo e companheiro das lutas em Montes Claros, a quem quero saudar 
e desejar que faça um bom trabalho na Pasta das Minas e Energia do Estado. 
Capacidade, competência e determinação não lhe faltam para que execute bem o seu 
trabalho. 

Registre-se nos anais da Casa a homenagem que o Poder Legislativo faz, esperando 
que o Norte de Minas seja ainda mais bem lembrado neste Governo, com a presença 
de um Secretário de Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, em Montes Claros, daqui a poucos instantes, será 
inaugurado o CTI neonatal do Hospital Universtiário, pertencente à UNIMONTES. 
Estará presente o Secretário da Educação, Pro f. Mun1io de A velar Hingel, 
representando o Governador Itamar Franco. O CTI neonatal do Hospital Universitário 
é o único, de Belo Horizonte à Bahia, a atender toda a popu1ação da região. É inédito, 
na nossa região, um CTI neonatal para atender bebês que nascem com problema de 
saúde. Tenho certeza de que essa é mais uma obra do Reitor José Geraldo de Freitas 
Drumond~ do Diretor do Hospital Universitário, Geraldo Edson de Souza Guerra, 
junto com todo o corpo diretivo e funcional daquela casa. Estamos impossibilitados 
de estar lá, somos convocados para votar assuntos importantes, já que hoje é dia de 
deliberações importantes nesta Casa. Queremos registrar o aplauso e o apoio desta 
Casa à nossa UNIMONTES, um orgulho de Montes Claros e do Norte de Minas, 
especialmente hoje, com a inauguração do CTI neonatal. ' 

Outro assunto que nos traz a esta tribuna é que estamos no final do ano, e todos os 
Prefeitos mineiros- pelo menos, a maioria- estão na expectativa da aprovação de uma 
lei que modifique os critérios de distribuição de renda do ICMS em nosso Estado, a 
chamada Lei Robin Hood. Achamos que qualquer um dos projetos que tramitam nesta 
Casa, independentemente da autoria, será um benefício para a maioria das prefeituras. 
Algumas cidades perdem, mas muitas serão beneficiadas. É hora de socorrermos os 
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ordem direta - tenho os documentos em mãos, não adianta colocar fogo em 
presídio, porque as fichas de entrada e saída já estão em minhas mãos -, com 
autorização expressa do Diretor de Segurança daquele presídio. 

É muito importante o que vamos apurar, porque será coisa grossa. E, agora, depois 
da CP! instalada, o Juiz de Neves e os Promotores começam a dar ordem de piisão 
para todo o mundo. Está morrendo gente, nesta semana já morreram uns três ou 
quatro, para queima de arquivo. E, agora, pegaram esse, e foi bom, porque "a casa vai 
começar a ser desmanchada", pois essa tUITila não agüenta pressão, e é óbvio que não 
ficará sozinho num balaio desse tamanho de coisa fedendo, vai entregar o resto da 
turma, e teremos condições de colocar às claras, c com o conhecimento de toda a 
sociedade. É para isso que venho denunciando essas bandalheiras, essa podridão 
dentro de Ribeirão das Neves. 

E com o auxílio do PT, o Juiz e os Promotores vinham criando uma cortina de 
fumaça para manter essa bandalheira no município. 

Esse é o cotidiano de Ribeirão das Neves. Já aprendemos a lidar com uma cidade 
onde os bandidos mandam. E continuam mandando com o auxl1io do PT, que já 
esteve naquela penitenciária. No entanto, a única coisa que se verificou foi se os 
traficantes e os assassinos estavam bem confortáveis, se o pessoal está saindo na hora 
certa para buscar drogas ou se volta com a quantidade cena da droga. E por aí afora. 

Documentos terríveis me chegaram às mãos hoje. Com o conhecimento do Juiz e 
dos Promotores, denúncias que foram feitas, mas não apuradas. Pessoas de bem, de 
posse, presas naqueles presídios, são achacadas por outros presos, a mando dos 
DireLOres dos presídios são obrigadas a transferir os seus bens a outras pessoas, sob 
ameaça deles ou da própria família. Isso tudo vem ocorrendo com o conhecimento do 
Juiz e dos Promotores dessa cidade, que nunca tomaram nenhuma providência. A 
primeira providência que tomaram foi ontem, depois que souberam que estava 
instalada a CP! que vai apurar a bandalheira em Ribeirão das Neves. 

Sr. Presidente. encaminho a V. Exa. um requerimento. 
- Lê requerimento em que solicita que o Ministério da Justiça determine que a 

Polícia Federal desloque com a devida urgência um contingente policial para os 
presídios Penitenciária José Maria Alkimim, Penitenciária Dr. José Abranches 
Gonçalves-Jovem Adulto e Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, tendo em .vista 
que com a instalação nesta Casa Legislativa da CP! do Sistema Prisional de Ribeirão 
das Neves e de outros municípios, encontra-se prestes a entrar em colapso a estrutura 
dos presídios de Ribeirão das Neves, em clara queima de arquivo, com comprovada 
participação das autoridades que deveriam cuidar do sistema neste momento crítico." 

Informando a esta Casa Legislativa que nesta manhã, já cientes de que dispúnhamos 
das informações que comprovavam o envolvimento das autoridades locais na 
facilitação de fuga e no tráfico de drogas, elas já começaram a demonstrar serviço no 
intuito de enganar a opinião pública. Nosso compromisso é com a apuração dos fatos, 
com a punição dos envolvidos, seja quem for. 
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Curiosamente, depois que começamos a denunciar, em conluio com os Juízes e 

Promotores, dois Vereadores do PT- sendo que um deles já foi pego com "a boca na 
botija", roubando peça numa empresa de ônibus, mas que é protegido dos nossos 
amigos desta Casa -, juntamente com o Deputado Durval Ângelo, fizeram uma 
denúncia infundada de prevaricação da Gracinha - disso ele entende muito bem, 
porque prevaricou em Contagem. quando recebeu dinheiro excessivo e foi condenado 
pela Justiça. Então, quem prevarica, entende bastante disso. E, em Ribeirão das 
Neves, prevalece a máxima: "Para cuidar de bandido, tem que ser bandido". Hoje, 
uma prisão determinada, obviamente e coincidentemente, com a instalação da CPI 
que investigará as denúncias que fiz desta tribuna e sobre a qual tenho documentos, 
sobre a facilitação de formação de quadrilha, da participação no tráfico de drogas, da 
facilitação e participação no conluio sobre o qual já falei nesta tribuna hoje, e que, 
hoje, parte dele começou a desmoronar, mas não foi por causa do Juiz, foi o DEOESP 
que vem fazendo investigações há muito tempo e insistindo nessas prisões por muito 
tempo, mas os Juízes e Promotores de Ribeirão das Neves jamais tomaram 
conhecimento. A CP! desta Casa apura corrupção dos Juízes, do Promotor e do 
sistema presidiário, que é o protegido pelo PT, que vai às penitenciárias para verificar 
se o preso está com conforto, se está saindo na hora certa, no dia certo, no dia de 
buscar droga, como era o caso do Mauricio, protegido desse Capitão, preso hoje na 
Penitenciária de Ribeirão das Neves, e que toda sexta-feira ia para o Mato Grosso e 
Uberlândia buscar drogas, tranqüilo e sereno, sem problemas, com toda a 
aquiescência do Juiz e do Promotor, porque, quando foi denunciado por mim, a única 
providência que tomaram foi limitar o valor que os presos poderiam ter, em dinheiro, 
dentro do presídio, que seria R$50,00. E no próprio relatório dos Promotores e do Juiz 
consta que sabiam da participação do Comando Vermelho e do PCC dentro da 
penitenciária e de outros grupos organizados com o crime. 

Não bastasse isso, há cerca de um ano estamos insistindo com o Comando da PM, 
para que fosse implementado um policiamento decente naquela cidade, com mais 
competência e mais homens. Trocaram grande parte dos policiais, o comando está sob 
orientação do Major Russo, que faz parte do grupo que protege os Juízes e 
Promotores, que são os patrocinadores desse conluio de tráfico de drogas em Ribeirão 
das Neves, que já foram declarados como "persona non grata" pela Câmara 
Municipal, com a exceção do PT, que protege o tráfico de drogas e essa bandalheira 
que está acontecendo lá dentro, e foram pedidos os veículos. Newton Cardoso 
prometeu mandar 20 veículos, e o Comando da PM prometeu mandar 4 para Ribeirão 
das Neves. Anteontem, o Prefeito Dirceu Pereira encontrou-se com o Cel. Severo, que 
está de posse de mais de 300 carros novos da PM; ele avisou que não poderá mandar 
nenhum veículo para Ribeirão das Neves e que a Prefeitura teria que ajudar a 
reformar os veículos velhos que lá estão. Coincidentemente, 48 horas depois, um 
Capitão da PM é preso com 5kg de cocaína e 68Kg de maconha, buscados no Mato 
Grosso e Uberlândia pelos porta-vozes dele, que saem todo final de semana, com 
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Hungria, foi trocada toda a diretoria e exonerados 70 agentes penitenciários de lá. 
Sabem o que houve? Os Diretores exonerados foram ocupar outros cargos na 
Secretaria da Justiça, um, aliás, na própria Corregedoria, que tem que apurar 
irregularidades. E -pasmem os senhores! -dos 70 agentes demitidos, de 40 a 50 foram 
aproveitados em cadeias na Secretaria da Segurança Pública. Ora, se cometeram 
irregularidades e não serviram para continuar trabalhando na Secretaria da Justiça, 
como podem estar servindo na Secretaria da Segurança Pública? 

Outro dia fui à Delegacia de Furtos e Roubos e encontrei um dos agentes demitidos 
que eu e o Deputado João Leite muitas vezes denunciamos como envolvido em 
tortura da famosa Equipe E da penitenciária. Ao vê-lo, perguntei se estava preso lá, 
mas ele me disse que não, que estava trabalhando como auxiliar na área de segurança 
pública. Isso é piada, é gozação, e de muito mau-gosto. 

Então, Sr. Governador, espero que não ocorra o mesmo que ocorreu na Nélson 
Hungria, depois de um longo trabalho de denúncias da Comissão de Direitos 
Humanos, comissão muito importante nesta Assembléia porque serve como voz dos 
que não têm voz, como voz dos praças da Polícia Militar e dos policiais civis, como 
voz da sociedade que está tendo seu direito ultrajado. Solicitamos ao Dr. Leonardo, ao 
Dr. Rod.rigo e ao Juiz Wenderson que fiquem atentos, para que não se faça a mesma 
maquiagem da Penitenciária Nélson Hungria. 

O Ministério Público está de parabéns pelos dois Promotores, Dr. Leonardo e Dr. 
Rodrigo, pelo trabalho maravilhoso que fizeram, pela apuração séria que culminou 
com essa pressão. Está de parabéns também o Dr. Wenderson, Juiz de Neves. São 
pessoas sérias como essas que nos fazem ter esperanças na justiça e de dias melhores 
no País. São pessoas assim que conseguem concretizar as reivindicações da Comissão 
de Direitos Humanos, tornando-as mais eficazes e fazendo com que o nosso trabalho 
de fiscalização tenha maior visibilidade. 

Parabéns. Vou apresentar, no momento devido, uma moção de congratulações, de 
apoio, de aplauso à atuação desses dois brilhantes Promotores, defensores da justiça, e 
desse Juiz, guardião da justiça. As instituições ganhaín com eles e passam a ter sua 
credibilidade aumentada com ações como essa. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse ditado do uso do 

cachimbo é certo: faz a boca ficar torta mesmo. Quem defende bandido uma vez 
defende bandido a vida inteira. 

Sr. Presidente, causou-me estranheza uma notícia publicada hoje pelo "Estado de 
Minas", que diz que a Corte Superior do Tribunal de Justiça está investigando e 
afastando e processando e fazendo tanta coisa com o Juiz de João Pinheiro, acusado 
da prática de muitas irregularidades. Aliás, acusei o de Neves pelo mesmo motivo: 
formação de quadrilhas, facilitação de fuga, etc. Esse está sendo punido pelo 
Tribunal; o de Neves é protegido, abraçado e honrado pelo PT. 

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



658 
fechamento de várias empresas, o que está gerando aumento do desemprego, fator 
que pode contribuir para o aumento da criminalidadc. Apesar disso, a criminalidade 
está diminuindo naquela cidade. 

Com toda a certeza, se o trabalho realizado pela APAC de Itaúna fosse levado mais 
a sério pelo Governo, muita coisa poderia ser diferente, poderia ser resolvida. O 
interno da APAC custa 60% menos que o interno do sistema comum. É uma 
experiência que possui o grande mérito de envolver a comunidade: como o criminoso 
é produto da sociedade, deverá ser cuidado por ela. A comunidade local assume o 
compromisso de cuidar dos presos. Isso é importantíssimo para a recuperação dos 
internos da APAC, agregado a uma pedagogia essencial: a pedagogia do amor, 
envolvendo lazer, trabalho e a consciência de novos valores, principalmente sob o 
ponto de vista religioso. 

A partir da próxima quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos fornecerá o 
diagnóstico real da situação do sistema prisional do Estado. Após quatro anos da 
realização da CPI do Sistema Carcerário, apesar de muitas leis de sua iniciativa, muita 
coisa não foi colocada em prática. Poderíamos ter um quadro bem diferente hoje se 
aquele trabalho realizado por nós e pelos Deputados João Batista de Oliveira, João 
Leite e Ivair Nogueira fosse efetivado pelo Estado. Às vezes, pensamos que não 
querem resolver o problema da recuperação dos internos, porque existe uma indústria 
do preso, que alimenta toda a sorte de corrupção e de irregularidades dentro do 
sistema, fazendo a fortuna para poucos. Será que o término da violência e da 
crimínalidade interessa de fato a todos? Será que a sociedade não se funda muitas 
vezes no aumento dessa brutalidade, a fim de justificar determinadas ações violentas e 
discriminatórias contra os mais pobres? Essa questão tem de ser analisada dentro da 
macrovisão de classe. 

Falando sobre a questão prisional, sobre as denúncias de corrupção e sobre a 
indústria do preso, faço um registro positivo: além da APAC, existem outras ações 
que nos permitem acreditar na solução dos problemas. Hoje, pela manhã, a Polícia 
Militar, cumprindo o mandado do Juiz de Ribeirão das Neves, Dr. Wenderson, e após 
sérias investigações feitas por vários meses pelos Promotores Leonardo Barbabela e 
Rodrigues Fonte Boa, fez algumas prisões relacionadas com o tráfico de drogas 
dentro do Presídio José Maria Alkmim, de Ribeirão das Neves, sendo presos o Diretor 
de Segurança, Cap. José( ... ), três agentes penitenciários e cinco presos. 

Já tínhamos denunciado essa questão de Neves há muito tempo. O Deputado 
Sargento Rodrigues também já tinha feito essa denúncia. Sabíamos de todo o conluio. 
E é interessante que foram encontrados nessa operação 5kg de cocaína e 68kg de 
maconha, mostrando claramente que seria humanamente impossível estarem dentro 
da cela ou no presídio sem nenhum tipo de conluio. 

A Secretária anunciou punição depois dessa excelente atuação dos Promotores e do 
Juiz. No entanto, em dezembro do ano passado, no dia 4, depois de três anc..:; que a 
Comissão de Direitos Humanos denunciou irregularidades na Penitenciária Nélson 
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votado na próxima quarta-feira, na Comissão. São questões que, de uma forma ou 
de outra. melhorarão o documento com relação às propostas que vão comprometer 
outros órgãos públicos nesta difícil tarefa de administrar a questão prisional. 

A primeira coisa que o documento constata é o fracasso do Estado em administrar o 
seu sistema prisional. Sempre insisto nesse ponto e vou repetir: a ausência de uma 
política prisional em Minas Gerais nos faz pensar em algumas questões importantes. 
A primeira é: por que o preso não vota? Não há uma política de governo porque isso 
geraria dividendos eleitorais para quem, eventualmente, ocupa cargo no poder 
público? Segunda: a política de direitos humanos é impopular, porque o senso comum 
vincula direitos humanos a direitos de bandidos? Muitas vezes, a imprensa, de forma 
sensacionalista, ressalta e insiste nesse aspecto. A terceira questão é, como dizia o 
grande jurista, para a cadeia, neste País, só vão os três pês: preto, pobre e prostituta. 

Esse perfil de classe dos dados do censo penitenciário aponta dados estarrecedores: 
mais de 90% dos que estão presos não têm condições de pagar um advogado, 
dependem da justiça gratuita, que, muitas vezes, não tem condição de atendê-los ou é 
ineficiente, não chegando nem a estar presente em todas as comarcas do Estado. Além 
do mais, mais de 50% dos presos são analfabetos. Isso mostra claramente o perfil dos 
encarcerados neste Estado. Se tivéssemos na cadeia classes sociais mais abastadas, 
pessoas acima de qualquer suspeita que ocupam cargo público, até parlamentares, 
haveria política pública para a questão prisional? 

A Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia Legislativa, cujo primeiro 
Presidente foi o Deputado Adelmo Carneiro Leao, completou dez anos. Criada no 
movimento de ação da Bancada do PT, vem, hoje, debruçando-se e despendendo 
quase 80% de suas energias na questão prisional. Primeiramente, por ausência de urna 
política pública na área; segundo, porque a questão da violência só será superada e 
solucionada se resolvermos o problema carcerário. De acordo com os dados do censo, 
85% dos internos no sistema carcerário são reincidentes. Estamos produzindo presos 
com conhecimento de novas técnicas, com revolta maior contra a sociedade. Não 
estamos resolvendo a questão prisional. É lamentável, mas é a realidade. A cadeia, 
muitas vezes, é a pós-graduação do crime, sem contar o preconceito contra o egresso, 
que se acentua quando vai buscar postos de trabalho e tentar mostrar para a sociedade 
que é diferente; sem contar todo o processo de brutalização e animalização gerado 
pelo sistema. No relatório da Anistia Internacional a respeito de Minas Gerais, vem a 
seguinte frase de um preso: "Somos tratados como animais nas cadeias mineiras". 

Toda essa brutalização impede a ressocialização, a recuperação do interno. O texto 
nos mostra a experiência feita pela Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados - APAC -, de Itaúna: o índice de recuperação ultrapassa 90%. Segundo 
dados do Juiz, Dr. Paulo, do Promotor e de autoridades policiais daquele município, 
nos dez anos de funcionamento da APAC em ltaúna - única cidade de porte médio do 
Estado -, há um decréscimo de criminalidade. Aqueles que a conhecem sabem que, 
nos últimos tempos, a sua população tem passado por dificuldades diante do 
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Gostaria de dizer, também, Sr. Presidente, que tínhamos marcado para sexta-

feira próxima um encontro no futuro "campus" da UEMG, no Bairro Cidade Nova, 
juntamente com o Pe. João de Deus Dantas e Fernando Lanza, à frente da ação social 
da Paróquia de Santa Luzia, enfim, com os companheiros dos Bairros Cidade Nova, 
União, Nova Floresta e outros adjacentes, para lançarmos a pedra fundamental do 
futuro "campus" da UEMG. A administração passada queria fazer ali uma cadeia. 
Impedimos que isso ocorresse, juntamente com a comunidade, e conseguimos, de 
quebra, que o local fosse reservado para "campus" da (JEMG. Assim foi feito, e hoje 
isso é uma realidade. 

Além disso, estamos com requerimento em pauta, convocando o Presidente do 
DETRAN para dar maiores satisfações quanto à divulgação que fez de inúmeras 
empresas que seriam devedoras de IPV A em Belo Horizonte. Hoje estamos vendo nos 
jornais uma das empresas se defendendo, dizendo que a informação do DETRAN não 
está correta. Portanto, gostaria que o nosso requerimento fosse aprovado, a fim de que 
o Presidente do DETRAN nos dê maiores esclarecimentos e forneça, inclusive, as 
placas desses veículos. 

Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que estou passando aos Líderes desta Casa uma 
sugestão, porquanto esto~ me sentindo desconfortável para votar uma nova taxa. Por 
outro lado, quero, ao mesmo tempo, tranqüilizar o nosso Líder, Deputado Antônio 
Andrade, porque sou homem de partido, portanto, vou acompanhar as decisões do 
meu partido e do nosso Governo. Parece-me que este não é o melhor momento para 
criarmos outras taxas, por isso estou apresentando uma sugestão. Já apresentei uma 
lista ao Líder do Governo, mostrando o valor dessas taxas em outros Estados, que é 
muito maior do que vem sendo proposto para Minas. Não seria o caso de reajustarmos 
algumas dessas taxas, em vez de criarmos outras? Talvez pudéssemos majorar as 
existentes, colocando-as nos mesmos patamares dos outros Estados. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, hoje, 

na Comissão de Direitos Humanos, foi feita a leitura do diagnóstico da situação 
prisional no Estado. É um relatório com 58 páginas, que, mais uma vez, faz com que 
nos orgulhemos da consultoria deste Poder Legislativo. Temos aqui uma consultoria 
concursada, profissional, das mais competentes de todos os órgãos do Estado. Na 
Comissão, fiz um destaque para a assessoria que atua na Comissão de Direitos 
Humanos. Mesmo tendo atuado em muitas outras comissões, fiz esse destaque, 
porque a assessoria daquela Comissão, além de todo o conhecimento técnico, é 
apaixonada pelo seu trabalho, é engajada na defesa dos direitos humanos e da 
cidadania. Isso faz uma diferença enorme em todos os trabalhos, porque faz com que 
sejam feitos com um ingrediente fundamental, que é o carinho, a dedicação e o amor 
àquilo que se faz. 

É evidente que muitas outras coisas precisariam ser incluídas no relatório que será 
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médicos desta Casa, visitando o Hospital São José, que recebia uma verba de mais 
de R$250.000,00 do SUS e que, agora, em virtude da forma como o Governo Federal 
tem tratado Minas, recebe apenas R$150.000,00, sendo 90% de seu atendimento feito 
pelo SUS. Portanto, por volta das 17 horas, junto com a Comissão de Saúde, iremos 
ao hospital, onde seremos recebidos por sua diretoria, a fim de tentarmos fazer 
reverter a situação. 

Sr. Presidente, pelos 104 anos da cidade, quero cumprimentar o Prefeito em 
exercício, Sr. Fernando Pimentel. Participamos juntos de uma solenidade, em que 
conversamos e ti vemos a idéia de fazer o fechamento de parte da A v. Bandeirantes, 
para fazermos ali uma grande pista de "cooper", proporcionando um momento de 
encontro dos belo-horizontinos, e ele está estudando o assunto com carinho. 

Quero, desta tribuna - e tenho a certeza de que falo em nome de todos os 
Deputados, independentemente de partido -, cumprimentar nosso Prefeito Célio de 
Castro, que merece nossas homenagens, independentemente de nossas disputas 
políticas e ideológicas. Nós lhe temos muito respeito e desejamos-lhe pronto 
restabelecimento, além de muita força à sua família. 

Mais uma vez, quero dizer de minha alegria, como ex-Vereador por Belo 
Horizonte, de estar compartilhando com V. Exas. a satisfação de poder ver esta cidade 
completar I 04 anos. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Márcio Cunha, gostaria de 
fazer coro com V. Exa. nessa homenagem que fazemos à Capital do Estado, nossa 
Belo Horizonte. Sinto-me emocionado, porque aqui nasci e hoje resido. Espero que 
Belo Horizonte entre na linha do desenvolvimento, tendo acesso aos recursos do 
Governo Federal, principalmente para executar suas obras fundamentais e estruturais, 
como o metrô. 

Aliás, quero testemunhar o excelente trabalho que V. Exa. faz, juntamente com o 
Durval Ângelo, o João Leite, o Miguel Martini e vários outros Deputados, sempre 
defendendo a cidade. Esperamos que esse trabalho seja coroado principalmente com o 
repasse de recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, pois tudo que se faz 
por Belo Horizonte, nossa Capital, faz-se por Minas. 

Por fim, guero apresentar à família do Prefeito Célio de Castro meus votos de que 
ele se restabeleça o mais rápido possível. Ele passou por grandes dificuldades e teve 
sua vida ameaçada por uma enfermidade aguda, mas esperamos que se recupere, para 
reassumir seu cargo e, principalmente, suas atividades como médico e Prefeito. 

Parabéns, Deputado Márcio Cunha, por seu pronunciamento e por sua defesa 
sistemática em favor de nossa Capital. 

O Deputado Márcio Cunha* - Deputado Carlos Pimenta, sempre que posso, gosto 
de cumprimentar V. Exa. e toda a bancada do Norte de Minas, que faz um trabalho 
tão importante. 

O importante é que Minas encontra-se aqui na Assembléia, representada pelos 
nossos 77 Deputados, e estaremos lutando pelos nossos munícipes. 
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Estação de Tratamento de Esgoto Roberto Burle Marx, o grande paisagista 
brasileiro que tem com Belo Horizonte relações das mais profundas por ter sido 
grande inspirador de muitos de nós em di versos acontecimentos na nossa cidade, 
como o embelezamento do Parque das Mangabeiras. Roberto Burle Méli'Jt merece essa 
honraria. Tive a grata satisfação, como Deputado Estadual, como ex-Vereador 
daquela região, de propor a este Plenário, votada pelos Deputados e já sancionada 
pelo Governador Itamar Franco, a criação dessa estação de esgoto. 

Ao completannos 104 anos. ao falarmos de obras importantes como essas, não 
podemos deixar de falar de obras que não foram concluídas, como as obras do anel 
rodoviário, como as obras da Av. Pedro II. Nós, Deputados, tivemos um papel 
fundamental nessa obra porque, quando da extinção do Fundo SOMMA, garantimos, 
por intermédio de emenda de minha iniciativa, que mais de R$11.400.000,00 fossem 
destinados para conclusão das obras da Pedro II. Isso é motivo para comemorarmos. 

Sr. Presidente, hoje, em meu gabinete, recebi a comunidade do Bairro Sarandi, 
liderados por seu pároco, José Roberto São Dimas, para conversarmos a respeito de 
uma escola estadual que será construída ao lado do Conjunto Residencial Sarandi. 
Para isso, entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para que ela 
forneça o terreno para o Estado construir essa importante escola numa região onde a 
demanda pelo ensino médio é grande. Felizmente, em conversas que tivemos com o 
Secretário Municipal Maurício Borges, a quem quero render as minhas homenagens 
pelo seu espírito público em diligenciar para que a Pref':-irura de Belo Horizonte ceda 
o terreno ... 

Portanto, Sr. Presidente, esse é o presente que queremos anunciar a esta bela e 
jovem cidade que hoje completa 104 anos, que é a nossa querida Belo Horizonte. 

Gostaríamos também de dizer que ontem estivemos na unidade de pronto 
atendimento da zona leste da cidade, no 'Bairro Esplanada, onde residi por muitos 
anos e onde sou um dos parlamentares mais votados. Estivemos lá acompanhando o 
Secretário Gen. · Carlos Patrício, quando fizemos ver a ele a necessidade de 
aumentarmos os profissionais da área de saúde nessa unidade de pronto atendimento. 

São 16 anos, Sr. Presidente, e vi nascer aquele posto, o APU Leste, que hoje é 
praticamente o único existente. E ele existe, primeiro, por causa da atuação da 
comunidade. E citaria aqui a servidora Lili para, em sua pessoa, cumprimentar todos 
os servidores daquela unidade. 

Como ex-Vereador por aquele bairro, e hoje como seu Deputado, durante 16 anos, 
não permitimos que a Secretaria da Saúde fechasse seu pronto atendimento, mesmo 
sabendo que determinados procedimentos cabiam mais à Prefeitura de Belo Horizonte 
que ao Estado. Os moradores do Esplanada, do São Geraldo, da Abadia e de tantos 

· ·outros bairros da região têm um carinho especial por esse posto e, portanto, quero 
agradecer. desta tribuna, ao Secretário Gen. Carlos Patrício sua compreensão e 
sensibilidade e o ter feito conosco uma visita àquela unidade. 

Queremos comunicar também que eStaremos hoje, acompanhados dos Deputados 
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Justificação: A proposição em comento tem por objetivo obrigar a CEMIG e a 

COPASA-MG a deixar nas residências dos consumidores, cópias das leituras feitas 
mensamente, a fim de permitir que o usuário dos serviços prestados façam o 
acompanhamento de seus gastos, efetuados mês a mês, possibilitando a verificação e 
o controle de vazamento, evitando-se desperdício e prejuízo para o bolso do 
consumidor. 

Recentemente foram noticiados na televisão, em rede nacional, inúmeros casos de 
leitura incorreta. Consumidores que não utilizavam esses serviços, em razão da 
existência de gás na tubulação de suas residências, recebiam contas, porque os 
hidrômetros continuam atestando o consumo. 

O projeto em tela visa a evitar tais procedimentos e não implicará nenhum gasto 
para as prestadoras de serviços, urna vez que os leituristas já percorrem a cidades 
todos os meses para a realização deste trabalho. 

Diante das razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação 
deste projeto. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio 
Kangussu. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comisão Especial do 

BDMG, das Comissões de Assuntos Municipais. de Educação, do Trabalho e de Meio 
Ambiente e do Deputado Wanderley Á vila, 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, senhores 

visitantes, não poderia deixar de ocupar a tribuna no dia de hoje. Doze de dezembro, 
entre tantas coisas, é o dia do aniversário da nossa querida Capital mineira, Belo 
Horizonte. Como Vereador por esta cidade, por quatro mandatos consecutivos, não 
poderia deixar de manifestar meu carinho por esta magnifica cidade, que me acolheu, 
aos 14 anos de idade, quando vim da minha querida terra natal, Cachoeira da Prata, 
para estudar, trabalhar, buscando novos horizontes. Esta mesma cidade honrou-me 
com a distinção de fazer-me Vereador, pela primeira vez, em 1982. De 1982 a 1998, 
por 16 anos, fui Vereador por esta cidade. Acompanhei seu crescimento, sendo, em 
determinados aspectos, um elemento catalisador de alguns processos de sua evolução. 
Acompanhei o desenrolar das obras de canalização do Arrudas, especialmente da 
Ponte do Perrela, na região leste da cidade, onde morei quando me mudei para Belo 
Horizonte; lá ainda se encontram meus pais e amigos, região da cidade em que 
sempre fui o mais votado. 

Não podemos deixar de homenagear nossa querida Belo Horizonte, não podemos 
deixar de falar do desenvolvimento desta cidade. Liderados pelo ilustre Governador 
Itamar Franco, inauguramos em Belo Horizonte, na divisa com Sabará, após Caetano 
Furquim, a primeira estação de tratamento de esgoto de Belo Horizonte, que se chama 
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N" 3.007/2001, do Deputado Irani Barbosa, pleiteando seja solicitado ao 

Ministro da Justiça que determine o envio de contingente da Polícia Federal para as 
Penitenciárias José Maria Alkmin e Dr. José Abranches Gonçalves e a Casa de 
Detenção Antônio Dutra Ladeira, a fim de evitar ações que prejudiquem os trabalhos 
da CP! do Sistema Prisional de Ribeirão das Neves e Outros Municípios. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Geraldo Rezende. 
Proposições Não Recebidas 

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento 
Interno, as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de cópias das leituras de consumo 

mensal de água e luz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam obrigadas as companhias de água e luz do. Estado a deixar cópia das 

leituras mensais de consumo para seus clientes. 
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O procedimento solicitado por meio deste projeto de lei, se adotado 

pelas companhias de água e luz, possibilitará o acompanhamento dos gastos 
efetuados, bem como a verificação de consumo elevado por vazamentô, desperdício e 
de leitura incorreta. 

Esse procedimento praticamente não implicará custos adicionais para as empresas, 
uma vez que os lei turistas percorrem a cidade todos os meses para efetuar o trabalho. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio 
Kangussu. 

PROJETO DE LEI N" 
Obriga as concessionanas de serviço público do Estado a fornecer aos 

consumidores de seus serviços cópias das leituras relativas a cada leitura mensal. 
Art. 1 o - Ficam as concessionárias de serviço público do Estado obrigadas a 

fornecer mensalmente aos consumidores de seus serviços cópias das leituras 
realizadas, relativamente ao consumo no período. 

Parágrafo único - Para o fim do disposto no "caput" deste artigo, as concessionárias 
determinarão aos leituristas que, ao efetuarem a leitura atual, deixem próximo ao 
hidrômetro de cada_residência cópia da leitura. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 200 I. 
Ambrósio Pinto 



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

REQUERII\1ENTOS 
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N" 2.993/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja fonnulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei no 11.105, de 1993. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

No 2.994/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja fonnulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que tome providências em relação às 
denúncias apresentadas ao Ministério Público contra o Cel. Severo Augusto da Silva 
Neto. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 2.995/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Presidente da FEAM denúncia fonnulada pelo Sr. José Maria Soares. (-À Comissão 
de Meio Ambiente.) 

N" 2.996/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia fonnulada pelo Sr. João Batista Monteiro. 

N° 2.997/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia formulada pelo Sr. Antônio Sérgio Santo 
Bernardo. 

No 2.998/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Comando-Geral da PMMG denúncia formulada por Antônio Sérgio Santo Bernardo. 

N° 2.999/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Secretaria da Justiça solicitação do preso Gustavo Gomes de Souza. 

N° 3.000/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Secretaria da Segurança Pública solicitação do detento Adelmo Pereira dos Santos. 

No 3.001/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Comando-Geral da PMMG denúncia formulada pelo Vereador Antônio Augusto 
Pantaleão. 

N° 3.002/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Secretaria da Segurança Pública solicitação da Sra. Maura Angélica de Oliveira 
Ferreira, Juíza de Direito da Comarca de Vespasiano. 

N° 3.003/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia formulada pelo Sr. José do Carmo Alves. 

No 3.004/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado denúncia formulada pela Sra. Iara Vieira 
Barbosa, Juíza de Direito da Comarca de Santo Antônio do Amparo. 

No 3.005/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam encaminhadas 
ao Secretário da Segurança Pública denúncias fonnuladas pelo Deputado Federal 
Nilmário Miranda. 

No 3.006/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública solicitação, formulada pela Sra. Maria da Glória de 
Jesus Ribeiro, de assistência médica para seu filho A1vimar Ribeiro. 

L__------0---------' 
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receita. 

Por esse motivo, deixo de sancionar o mencionado§ 21 da Proposição de Lei de no 
14.951, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

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

OFÍCIO 
Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, 

notificando as liberações de recursos financeiros destinados à COPASA-MG, 
referentes às parcelas dos contratos que menciona, assinados com essa instituição 
financeira, com recursos do FGTS. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.918/2001 

Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Ipanema. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Vicente 

de Paulo, com sede no Município de Ipanema. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2001. 
José Henrique 
Justificação: O Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo é uma obra da 

Sociedade São Vicente de Paulo e está em funcionamento desde 1932, ou seja, há 
quase 70 anos. 

O Hospital tem por finalidade a prática da caridade cristã, atendendo a pessoas 
carentes, conveniados e particulares e prestando assistência a toda a comunidade de 
Ipanema e região. Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não recebem 
remuneração pelo exercício de suas funções. Toda a renda obtida é destinada ao 
atendimento gratuito dos mais necessitados. 

A referida entidade tem atravessado sérias crises financeiras, o que vem 
dificultando suas atividades, com graves implicações no atendimento à saúde da 
população. 

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de 
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Ressalto, por outro lado, que a preocupação dos consumidores de estar de posse da 
identidade dos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais ou prestadores de 
serviço não se justifica, pois a nota fiscal, imprescindível e obrigatória em operações 
do gênero, é documento hábil para assegurar os direitos dos consumidores, uma vez 
que ela é a própria identidade da empresa, devendo lembrar também que todos os 
estabelecimentos têm os seus contratos sociais registrados na JunLa Comercial do 
Estado, nos quais consta obrigatoriamente o nome do responsável pela sua gerência. 

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor contém nonnas nacionais da 
observância obrigatória, que asseguram amplas garantias à população, com especial 
atenção para as relações entre comerciantes e consumidores, dispensando-se, assim, 
legislação complementar. 

Pelas razões expostas, oponho veto total à Proposição de Lei n• 14.962, 
devolvendo-a ao reexame da augusta Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 252/2001 * 
Belo Horizonte, 10 de dezembro 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 
li, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n• 14.951, que 
acrescenta os§§ 20 e 21 ao artigo 12 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n• 14.951, que "acrescenta os§§ 20 e 21 ao artigo 
12 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais", a mim encaminhada para receber sanção, percebo a 
necessidade de negar anuência ao§ 21 introduzido pelo artigo 1° da proposição, por 
considerá-lo contrário ao interesse público, estando em oposição à legislação vigente. 

É que o dispositivo está em desacordo com o artigo 14 da Lei Complementar 
Federal n• 1 O 1, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que não admite a utilização de recursos de fundo para compensação de perda de 
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motivos de interesse público, a negar sanção ao artigo zoe seu parágrafo único. 

O mencionado dispositivo autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Ibirité o imóvel constituído por terreno com área de 18.966,38m2

, situado no local 
denominado Retiro do Jatobá e Mato da Cruz, naquele município, destinado à 
construção de unidade escolar no prazo de três anos contados da lavratura da escritura 
de doação, pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo esse prazo, 
o donatário não lhe tiver dado essa destinação. 

Ocorre que, consullada sobre a proposta, informa a Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, a quem compete administrar os bens 
patrimoniais do Estado, que o ente estatal não dispõe do título de domínio do imóvel, 
estando assim, nos termos da lei civil, impossibilitado de outorgar a escritura de 
doação, o que torna inviável a Proposição. 

Esses os motivos que me conduzem a opor veto ao artigo zo e seu parágrafo único 
da Proposição de Lei de n' 14.959, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, 
para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos I O de dezembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, GovernadOr do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* -Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N' 251/2001 * 
Belo Horizonte, I O de dezembro de 200 I. 
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 
II, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n' 14.962, que 
obriga o fornecedor de produto ou serviço a fazer constar, em formulário destinado ao 
consumidor, o nome do responsável pelos atos da empresa. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em anexo, as 
razões de 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 

Motivos relevantes de interesse público conduzem-me a negar sanção à Proposição 
de Lei no 14.962, que obriga o fornecedor de produto ou serviço a fazer constar, em 
formulário destinado ao consumidor, o nome do responsável pelos atos da empresa. 

É que a proposta legislativa, embora inspirada no louvável intuito de ampliar os 
instrumentos de defesa do consumidor, se convertida em lei, acabará por lhe trazer 
prejuízo, pois é fato notório que todos os custos da atividade empresarial são 
repassados aos consumidores ou usuários. 

Assim a proposta, ao estabelecer novos encargos aos empresários do comércio e 
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Adelino de Carvalho- Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Silveira- Aílton Vilela 
- Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - 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 - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar -
Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- Irani Barbosa-
João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Braga- José Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes -Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marco Régis-
Maria José Haueisen - Maria Olívia- Mauro Lobo- Miguel Martini - Pastor George-
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h 14min, 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. 

13 Pane 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Álvaro Antônio, 3'-Secretário, nas funções de 2'-Secretário, procede 

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

-O Deputado Márcio Cunha, I 0 -Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N' 250/2001 * 

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 200 l. 
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 
I!, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n• 14.959, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar ao Município de Ibirité os 
imóveis que menciona. 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.959, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter e a doar ao Município de Ibirité os imóveis que menciona, sou conduzido, por 
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galerias, imprensa, primeiramente quero falar um pouco dos servidores do 
IPSEMG. Há uma faixa ali que diz: •'Não queremos ser discriminados. Tratamento 
igual para todos". 

Saúde, hoje, em nosso Estado é prioridade. Tenho a certeza e a convicção de que 
todos os funcionários, desde o que trabalha na cozinha e na limpeza até aos 
enfermeiros, aos chefes de enfennagem, aos médicos, aos diretores, são iguais para o 
bom andamento de um hospital. Então, realmente não pode haver discriminação. 

Em nome da Bancada do PDT, votaremos a favor da Emenda n• 3 ao Projeto de Lei 
n• 1.761. 

Um hospital não funciona somente com a diretoria e os médicos. Nós, que temos 
formação médica, sabemos muito bem que dependemos de todos no hospital, como 
disse anteriormente, desde os que trabalham na limpeza e na cozinha. Enfim, todos 
são igualmente importantes, cada um em seu cargo, para o bom andamento do 
hospital. Por isso penso que o Governador tem que rever sua posição. Não há 
tratamento desigual. 

Ontem, estive no Hospital Universitário São José, junto com os Deputados Márcio 
Cunha e Marco Régis, Presidente da Comissão de Saúde desta Casa. Em 1990, esse 
hospital foi reaberto . pelo então Governador Newton Cardoso, que assinou um 
convênio com a FELUMA no valor de R$250.000,00. Até 1994, esse convênio estava 
sendo rigorosamente cumprido. Em 1995, a partir da posse do Governador Eduardo 
Azeredo, o convênio também se manteve. 

Apesar de fazer parte da base do Governo, não posso deixar de criticá-lo, quando, 
às vezes, não quer enxergar a verdade. Tenho minha personalidade, apóio o que é 
certo, mas também tenho de cobrar o que é errado. Com a entrada do Governador 
Itamar Franco, em 1999, o Hospital Universitário São José, de R$250.000,00, passou 
a receber R$1 00.000,00 por mês. E, agora, há quatro meses e meio, o Hospital São 
José não recebe dinheiro nenhum. Sabemos que o Hospital Universitário São José é 
referência não só no Estado de Minas Gerais, como também no País. Qual é a 
conseqüência do não-repasse desses R$1 00.000,00, que eram R$250.000,00? Leitos 
serão fechados e diminuirá o número de cirurgias feitas. Para terem uma idéia, o 
Hospital São José atende, por mês, de 12 mil a 13 mil pessoas. São feitas 400 
cirurgias por mês, sendo 20 cirurgias cardíacas. E esse número cairá. Ontem, 
estivemos lá e vimos que não há condições de esse hospital sobreviver sem o repasse 
desse dinheiro, feito pela Secretaria do Estado. Que não venham dizer que o Governo 
Federal não está repassando dinheiro, porque todos nós sabemos - lemos o convênio, 
temos o orçamento - que é o Governo do Estado que não está repassando. Não adianta 
publicarem na imprensa que é o Governo Federal que não está repassando e que, por 
isso, o Estado também não está repassando. Não é verdade. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputado Marcelo Gonçalves, quero 
agradecer a V. Exa. e aos Deputados Marco Régis e Cristiano Canêdo, que, embora 
não tenha podido estar presente, está conosco nessa luta. Fui procurado pela fundação 
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mantenedora do Hospital-Escola São José, exatamente por ser do PMDB, por ser 
ligado ao Governo do Estado, solicitando que intermediasse a solução do problema do 
repasse dos recursos. Imediatamente, solicitei aos Depurados médicos desta Casa que 
nos acompanhassem e tive, por parte de todos eles, a maior boa-vontade. Foi difícil 
conciliarmos nossas agendas, razão pela qual, naquele momento, os Deputados 
Marcelo Gonçalves, Marco Régis e Cristiano Canêdo é que estavam disponíveis para 
ir. V. Exa. retrata exatamente a situação atual do Hospital São José, e fomos 
testemunhas de uma questão que ficou clara para nós, e que os servidores e o próprio 
Diretor do hospital, que nos acompanharam, fizeram questão de demonstrar: a 
qualidade dos serviços prestados. Estivemos visitando um paciente, vítima do 
incêndio no Canecão Mineiro, que estava lá cuidando de suas queimaduras, e 
pudemos ouvir dele que estava realmente sendo muito bem tratado no Hospital São 
José. Esse testemunho foi importante, porque veio ratificar aquilo que encontramos 
nesse hospital-escola. E, pelas peculiaridades que vimos do atendimento, do que 
representa o Hospital-Escola São José, sem dúvida alguma precisamos sensibilizar o 
Governo do Estado para fazer os repasses necessários para que o hospital possa 
realmente continuar prestando esses serviços. 

Portanto, hoje estamos, juntamente com V. Exa., com os Depurados Cristiano 
Canêdo e Marco Régis, aprovando um requerimento na Comissão de Saúde, e, como 
Depurado do PMDB, estarei solicitando ao Presidente desta Casa que façamos uma 
visita ao Governador do Estado, levando a ele nossa preocupação e a necessidade de o 
Governo do Estado repassar o convênio, na sua totalidade, como o vem repassando há 
bastante tempo, e, assim, manter a fundação e o próprio hospital. Parabéns, Deputado 
Marcelo Gonçalves! 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado Márcio Cunha. 
Para completar, nós, que temos formação cirúrgica, sabemos da importância da 
HEMOMINAS no Estado. Quero, também, apoiar a HEMOMINAS, porque todos nós 
sabemos, por meio da imprensa. quando chega o final do ano, véspera das festas, o 
que se passa na HEMOMINAS: a procura de salvar vidas por meio do sangue. Um 
sangue que hoje, graças a Deus, tem controle, o que não ocorria antigamente, com 
vários pacientes sendo contaminados por doenças infecciosas e outras mais graves, 
adquiridas por meio do sangue. 

Quero firmar, também com a HEMOMINAS, o compromisso do nosso PDT em 
apoiar seus funcionários. 

Sr. Presidente, na época das CPis do Narcotráfico e do Sistema Penitenciário, os 
Deputados João Leite e Durval Ângelo denunciaram várias irregularidades, algumas 
provadas, como o envolvimento de policiais civis em facilitação de fugas ou liberação 
de traficantes para fazer o tráfico no final de semana. Cansamos de denunciar essas 
situações ao Secretário da Segurança, mas nenhuma providência foi tornada. 

Agora quero parabenizar o Delegado do DEOESP, que por mais de 50 dias ficou 
trabalhando no caso, que fez essa prisão. Um Capitão da PM, agentes e carcereiros 

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



751 
estão envolvidos, havendo oito acusados. As denúncias da CPI não adiantaram 
nada. Tapavam os ouvidos e falavam que não tínhamos motivo para perseguir a 
Polícia Civil. A verdade está aparecendo mais uma vez em relação a esses fatos que 
cansamos de denunciar. 

Provamos que alguns Delegados haviam facilitado a fuga de traficantes. Pena que 
um Delegado que provamos haver facilitado a fuga do maior traficante da conexão 
Minas Gerais-Rondônia, para nossa surpresa, tenha sido promovido; e que outro 
Delegado, que provamos fazer parte de uma quadrilha, também tenha sido 
promovido. 

Estivemos na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e vimos que o atual Delegado 
está fazendo um trabalho brilhante. O ex-Delegado não fazia um bom trabalho. 
Tínhamos 20 mandados de busca e apreensão numa sexta-feira, quando o Delegado 
fazia a facilitação de traficantes. A notícia vazou na madrugada de sexta-feira, e 
recolheram todos os traficantes que estavam nas ruas. Foi tudo provado. 

Quero parabenizar o atual Delegado da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Dr. 
Alexandre, que está fazendo um trabalho brilhante. Pena que não tenha o apoio 
necessário. 

Estou vendo uma faixa com a frase: "A Polícia Civil rumo ao novo horizonte, 
justiça e direitos humanos". É isso que nós e a sociedade queremos das Polícias Civil 
e Militar. Acredito nesse novo rumo e no novo Secretário da Segurança, que 
realmente está mudando seu rumo da Polícia Civil. O comando da PM também está 
mudando seu rumo. É isso que a sociedade quer. E vamos cobrar. 

Já me intimidaram _várias vezes, com ameaça de morte. Não tenho medo de 
ameaças de morte de nenhum policial civil ou militar. Quando tiver que denunciar, 
podem ter certeza de que o farei, porque não sou homem de ter medo de ninguém. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) -Obrigado, Deputado Marcelo Gonçalves, 
que presidiu de forma brilhante a CP! do Narcotráfico. 

Quero parabenizá-lo pelas duas abordagens que fez. A primeira, concordando com 
o que já foi exposto por V. Exa., para dizer que também nós, da Bancada do PT, e eu, 
particulannente, estamos favoráveis aos dois projetos, que, aliás, são os dois 
primeiros da pauta, o 1.760 e o 1.761, em especial às Emendas que receberam o no 3, 
que é o que tem sido solicitado pelo Sindi-Saúde, pela ASFHEM e pelo SISIPSEMG. 

Hoje, novamente, vem à tona uma série de problemas que envolvem a Polícia Civil, 
o sistema penitenciário e os agentes penitenciários em Minas. Mas há um problema 
que já tínhamos encontrado na CP! do Narcotráfico e denunciado na CP! Nacional do 
Narcotráfico, que diz respeito à Policia Civil no Rio e à banda podre, como ficou 
comprovado. 

Destacamos que em Minas Gerais isso também estava existindo, e a denúncia veio 
exatamente dos setores honestos da Polícia Civil. Um dos que denunciamos estava 
exatamente na Divisão de Tóxicos quando o Delegado de lá, Dr. Odimar, foi afastado, 
felizmente; mas, infelizmente, como V. Exa. lembrou, ganhou até promoção depois 
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de afastado a pedido da CP! do Narcotráfico. De qualquer forma. parece que agora 
o Delegado está fazendo um bom trabalho, cujos efeitos começam a surgir, sendo que 
foi ele mesmo quem encaminhou as investigações. 

Então, é preciso, sim, separar o joio do trigo; é preciso que aquilo que chamamos de 
banda podre seja extirpado, até para que a instituição mereça o respeito de toda a 
sociedade brasileira. Foi para isso que lutamos, e foi muito bom que V. Exa. o 
recordasse, até porque está acontecendo exatamente a mesma coisa em São Paulo, 
onde flagraram dois policiais civis sujando o nome de toda a instituição pelo trabalho 
sujo que estavam fazendo, traficando drogas a 700m da delegacia em que 
trabalhavam. Então, foi válido o trabalho que realizamos na CP! do Narcotráfico, e 
não podemos deixar que esse assunto morra. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* -Gostaria de elogiar o pronunciamento do 
nobre colega, que bem lembrou da CP! Carcerária. No caso de Ipaba, já identificamos 
até que o tráfico era feito por servidores da Secretaria da Justiça, mas à época não foi 
tomada nenhuma medida por parte do Governo, e V. Exa. c a CPI do Narcotráfico 
fizeram um trabalho que, com muita seriedade, apurou aquele caso. A mesma 
denúncia já tinha sido feita em relação à penitenciária de Neves, mas só agora tivemos 
uma decisão, uma proposta mais incisiva. 

Gostaria de lembrar que, há 50 ou 60 dias, o Ministério Público em Neves 
identificou números de telefone utilizados por internos e solicitou do Juiz a quebra do 
sigilo telefônico. Aí, recorreram ao Dr. Jaci de Abreu, para que o trabalho fosse feito 
em conjunto, conseguindo esse resultado brilhante. 

Mas também gostaria de fazer uma denúncia: em dezembro do ano passado, 
denunciamos à Penitenciária Nélson Hungria o Major Marcelo Álvaro Toledo, que, 
em vez de ser demitido, foi transferido para a Secretaria. E ficamos sabendo que nesta 
semana assumiu o comando da segurança da Secretaria da Justiça. Assim não dá para 
ser feliz. Será que vai ocorrer o mesmo com o Capitão da Penitenciária de Ribeirão 
das Neves? 

Também estamos aqui para votar a proposta de emenda à Constituição dos 
Carcereiros e as emendas da saúde, que, em nosso entendimento, também fazem 
justiça, como a que vimos ontem. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Gostaria apenas de anunciar o seguinte 
requerimento. 

- Lê requerimento em que solicita seja formulado voto de congratulações com o 
Delegado Rubens Faria de Resende, Chefe do DEOESP, pela ação policial realizada 
na Penitenciária José Maria Alkimim. 

Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, funcionários públicos 

presentes, meus senhores e minhas senhoras, ontem tivemos a oportunidade de 
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realizar uma audiência pública mais uma vez em benefício do funcionalismo 
público - desta vez, para os funcionários da educação, mas poderiam ser os 
funcionários do IPSEMG, da Polícia Civil, da HEMOMINAS e de todos os que, com 
razão, reivindicam salários mais justos e dignos. E ontem falamos sobre a questão da 
cassação de aposentadorias concedidas, uma das quais tenho em mãos. 

No dia 30 de agosto, a Secretaria de Administração, cumprindo determinação do 
Tribunal de Contas do Estado, declara nulo o ato publicado no "Minas Gerais" de 11 
de maio de 1996, que aposentou a funcionária Marlene Machado Porto. Após cinco, 
seis, sete anos de concedida legalmente a aposentadoria, ela é cassada. E como fica a 
funcionária? Havia entrado com seu pedido de aposentadoria há quatro anos, quando 
existiam algumas emendas constitucionais e portarias da própria Secretaria de 
Administração que lhe concediam situação especial. Ficou aguardando a 
aposentadoria, o que é outro absurdo, pois o funcionário não está na ativa nem 
aposentado, já que o ato de sua aposentadoria ainda não foi publicado. E após dois ou 
três anos é publicado, no "Minas Gerais", órgão do Governo, o ato de sua 
aposentadoria, assinado pelo Secretário de Administração e pelo Governador de 
Estado. Decorridos cinco ou seis anos, quando a situação já é outra, completamente 
diferente, recebe uma intimação para retornar à sala de aula, já que foi cassada a 
aposentadoria que lhe havia sido concedida há tanto tempo. Temos que assumir a vez 
e a voz do funcionalismo para defendê-lo, porque não dispõe de salário que lhe 
permita contratar um advogado nem pode arcar com a despesa de inúmeras viagens na 
busca de informações que nunca recebe. É um absurdo o que vem acontecendo na 
interpretação da Emenda no 20, de dezembro de 1998, que está cassando direitos 
adquiridos antes da data de sua publicação. Embora seja absurda a ótica da referida 
emenda, só poderia viger após a data de sua publicação. A lei não pode retroagir para 
prejudicar direitos adquiridos. 

Embora tenhamos convocado os Secretários para discutir o assunto, eles não 
compareceram. Como já havíamos feito audiência com a presença dos técnicos, que 
nos prestaram as informações necessárias, agora gostariarnos de contar com a 
presença daqueles que têm condições de defiflir situações e resolver os problemas. 

Queria, de público, dizer da necessidade de se estabelecer o fim dessa situação. Não 
é o funcionário o culpado. As leis, as normas, eram as vigentes na época. Ou o 
Governo não tem coerência com o tempo, com as leis da época? Temos certeza de 
que não é essa a vontade do Governador, que, quando fez campanha, prometeu, 
dentro do possível, corrigir todas as situações indignas dos trabalhadores. 

Fica o nosso protesto por essa situação que está trazendo angústia a muitas pessoas, 
principalmente da área da educação em nosso Estado, pessoas que se aposentaram 
dentro da legalidade na época, e que ag'Ora estão tendo cassados seus direitos de 
aposentadoria. 

Outra questão é o tempo de afastamento desses funcionários. O funcionário requer a 
aposentadoria, a Secretaria da Educação analisa, através da Superintendência, e 
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manda o processo rapidamente para a Secretaria de Administração, que leva um 
tempo para analisar e aceitar ou não a aposentadoria. Nesse tempo ela afasta 
preliminarmente o funcionário e fica aguardando a publicação oficial da 
aposentadoria. Se nesse tempo continua pagando, e continua o Estado descontando do 
seu salário o pagamento da aposentadoria, por que não contar o tempo para a 
aposentadoria? Entramos com uma proposta de emenda à Constituição exigindo que 
esse tempo seja contado para a aposentadoria. Esse é outro absurdo que vem 
acontecendo. 

O terceiro assunto que tenho a tratar é sobre os Diretores e Vice-Diretores. A 
mesma Emenda TI0 20 diz que na função de direção e vice-direção de escola a pessoa 
não cumpre a função de magistério, logo, não pode gozar de benefícios especiais do 
magistério, porque não está na sala de aula. Só qúe r:.ão viram a Lei no 9.381, de 1986, 
que institui o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino e dá outras 
providências. Em um dos seus artigos diz: " ... do quadro do magistério, o cargo de 
provimento em comissão de Diretor ... a coordenação de escola e vice-diretor". Então, 
ficamos a lastimar essa situação. 

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras dando esperanças a vocês, funcionários 
públicos, de que a Assembléia vai continuar cumprindo o papel que lhe cabe, de 
restabelecer a dignidade e a justiça a todos os funcionários públicos. Muito obrigado. 

2' Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abcnura de Inscrições 
O Sr. Presidente(Deputado Antônio Júlio)- Esgotado o prazo destinado a esta parte, 

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

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

gostaríamos de ler um panfleto das categorias que ocupam as galerias desta Casa. (-
Lê:) 

"Pela aprovação da Emenda n• 3 ao Projeto de Lei n• 1.761/2001. Sr. Deputado, 
tramita, para discussão e apreciação hoje, no Plenário desta Casa, o Projeto no 
1.761/2001, de autoria do Governo, que trata da instituição da gratificação de saúde 
para os servidores da Secretaria da Saúde. O referido projeto institui a gratificação 
somente para os servidores das atividades-fim da saúde, excluindo os administrativos. 
No nosso entendimento, a saúde se configura como equipe multiprofissional, que 
inclui todos os trabalhadores na prestação dos serviços à nossa sociedade, discussão 
essa já feita nas conferências, plenárias e nos conselhos de saúde. 

O Sindicato Único dos Trabalhadores na Área de Saúde de Minas Gerais - Sindi-
Saúde -,com esse entendimento, após uma ampla discussão, em todas as 25 diretorias 
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regionais de saúde, com os trabalhadores, apresentou a Emenda no 3, na Comissão 
de Constituição e Justiça, tendo parecer favoráveL Entretanto, na Comissão de 
Fiscalização Financeira, teve o parecer contrário, devido à ausência de diálogo por 
parte da nossa entidade com os Deputados componentes e o próprio relator. 

Nesse sentido, solicitamos, estando a emenda para discussão e votação, que seja 
feito o destaque para votação em separado neste Plenário e requeremos seu apoio para 
a aprovação da Emenda no 3, pois com isso faremos justiça aos administrativos, que 
se encontram nesse projeto sem reajuste e também numa concepção de tratamento 
igualitário com uma força de trabalho já previsto na Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos para a Saúde - NOB-RH -, que tanto defendemos ao longo desses 
anos na estruturação do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, pela instituição de 
uma política de recursos humanos que valorize todos os profissionais que prestam 
serviços na área de saúde no Estado. 

O maior patrimônio que tem uma instituição são os seus recursos humanos. 
Diga sim à Emenda no 3, seu voto fará justiça aos administrativos da saúde". 
Portanto, Sr. Presidente, pedimos, novamente, aos Deputados e às Deputadas que 

aprovem a matéria, já que a Emenda no 3 é de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, acolhendo proposta dos servidores e dos sindicatos, especificamente do 
Sindi-Saúde. 

Destaco, ainda, a importância da Proposta de Emenda à Constituição no 60, que 
trata das questões dos Carcereiros da Polícia Civil. Uma vez aprovada a lei que retira 
a competência da Secretaria da Segurança Pública para tomar conta dos presos, 
detenninando, com um prazo pré-fixado, a transferência dos presos já condenados 
pela justiça para a Secretaria da Justiça, entendemos mais do que justa essa promoção 
dos Carcereiros, elevando-os à condição de Detetives. 

É bom lembrar, Sr. Presidente, que esta Casa, com uma emenda do Deputado 
Antônio Andrade, também elevou os Delegados de Polícia, os Delegados do quadro 
especial, incluindo-os nos quadros de carreira, fazendo jus a todos os direitos da 
categoria .. Assim, é mais do que justo que aprovemos a'" Proposta de Emenda à 
Constituição D0 60, da Deputada Elaine Matozinhos, para dar tranqüilidade aos 
Carcereiros, já que esta mesma Casa aprovou a transferência dos presos, e não há 
mais motivação para que eles exerçam essa função. Há, portanto, uma necessidade 
coerente da promoção desses Carcereiros aos quadros de Detetives de carreira da 
Polícia Civil. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, se há uma categoria que, ao longo dos 
anos, perdeu diante até de outras categorias, foi a dos servidores da área da saúde. 
Como servidor da saúde do Estado há mais de 20 anos, quero dizer que não estará 
sendo feita justiça, mas uma pequena reparação, porque muito vale o trabalho e a 
nobreza de quem trabalha com a saúde. O trabalho dos servidores da saúde, tanto do 
IPSEMG quanto da Secretaria, da HEMOMINAS, da FHEMIG, enfim, de todas essas 
instituições, é uma ação sacerdotal e nunca reconhecida. 
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Essa é uma luta antiga que acompanho. Sei da necessidade da presença de todos 

vocês aqui, mas quero falar também, rapidamente, sobre um fato acontecido hoje na 
CP! da Silicose da Mina de Morro Velho. O Ministério do Trabalho e o Governo 
Federal devem, não só em Minas, mas no Brasil, uma resposta sobre -a fiscalização 
dos ambientes de trabalho. Hoje, o representante da Delegacia Regional do Trabalho 
disse que existem em Minas somente 90 profissionais, entre médicos e engenheiros, 
para fiscalizar a segurança do trabalho nas mineradoras e em outros ambientes de 
trabalho. Para se ter uma idéia, só em Minas existem 4 mil mineradoras, que são as 
maiores provocadoras de doenças profissionais, especialmente a silicose e a 
asbestose. Seria preciso, hoje, no mínimo, três vezes mais o número de funcioriários. 
Esse funcionário - que é médico também - disse que, se fosse visitar hoje a Mina de 
Morro Velho e todas as mineradoras do Estado, levaria três anos para voltar à Mina 
de Morro Velho. Isso quer dizer que quem está fazendo o controle da saúde dos 
trabalhadores não tem sido a Delegacia Regional do Trabalho, por insuficiência de 
funcionários, conforme afmnado hoje de manhã. Isso também quer dizer que o 
controle do ambiente de trabalho tem ficado quase que exclusivamente por conta das 
empresas, e isso é muito grave, Sr. Presidente e Srs. Deputados. 

Funcionários e funcionárias da área da saúde, sabemos do impacto do ambiente de 
trabalho na saúde dos trabalhadores. Quando deparamos com uma situação dessas, 
também lastimável, na área federal, porque é o Ministério do Trabalho que cuida da 
saúde dos trabalhadores, vemos que essa .situação dos funcionários da área da saúde é 
generalizada. Ou seja, tanto em nível estadual quanto federal, o poder público deve 
muito a todos os servidores da área da saúde. E é por isso que fazemos as perguntas: 
Onde está o Estado? Principalmente, onde está o Ministério do Trabalho? Onde está o 
Ministério da Saúde no que diz respeito à prevenção das doenças profissionais? É isso 
que a CP! da Mineradora Morro Velho quer saber, porque não ficaremos com a 
atenção voltada somente para as questões dos mineradores da Mina de Morro velho, 
uma vez que todas essas questões repercutem em muita outras indústrias, em muitas 
outras mineradoras, pessoas que trabalham em pedreiras e adquirem doença 
gravíssima, chamada silicose, que é crônica, provoca sofrimento intenso de 
insuficiência respiratória e a redução dos anos de vida e de felicidade de quem a 
busca, sempre, neste mundo. Por isso, o nosso apoio a todos os servidores que se 
encontram aqui na luta incessante pela valorização da sua profissão. 

O Deputado João Paulo - Nobre Presidente, caros colegas parlamentares, na 
condição de servidor público licenciado para cumprimento de mandato, não poderia 
deixar de me solidarizar com os servidores públicos da área da saúde e da segurança. 
Em nome do PL, que reúne 1 O parlamentares nesta Casa, gostaria de dizer que 
colocaremos o nosso voto a favor desses dois segmentos que demandam nesta Casa 
um atendimento muito justo. 

A Assembléia Legislativa não se furtará a atender esse pleito decorrente de 
iniciativa da brilhante Deputada Elaine Matozinhos, que promove os Carcereiros à 
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condição de Detetives, com muita justiça, investindo na modernização da nossa 
segurança e no efetivo resgate da justiça perante esse segmento. Também muito justo 
é o pleito dos servidores da área da saúde, que, tenho certeza, será atendido. 

Aproveito a oportunidade para dizer que há, nesta Casa, um projeto de minha 
autoria, cujo objetivo é atender à situação de aflição em que se encontram muitos 
servidores estaduais, com relação ao limite dos descontos por financiamentos tomados 
junto a financeiras que têm um tratamento privilegiado pelo Estado. Atualmente, o 
Estado pode promover o desconto de até 70% do salário mensal do servidor, 
deixando-o numa situação de completa penúria. O meu projeto trata isso de fonna 
diferente. Oportunamente, proporemos grande discussão com os servidores. Convido, 
antecipadamente, todos que aqui estão para participar desse foro. 

Sr. Presidente, como Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, estou 
comemorando a aprovação do projeto de lei que exige que a empresa de telefonia fixa 
coloque um aparelho de medição nos telefones. Depois de muita luta e debates, 
conseguimos aprovar esse projeto. Houve muita pressão por parte da TELEMAR e da 
Vésper. Mas o Governador sancionou o projeto, transformando a iniciativa em lei. As 
empresas têm um ano para proceder a esse atendimento, ou seja, instalar o aparelho 
de medição de consumo de telefonia, da mesma forma que funcionam a COPASA, a 
CEMIG e outras empresas prestadoras de serviço, que não têm o direito de sonegar as 
informações ao consumidor. Isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e 
pela Constituição Federal. 

Disseram que o meu projeto era inconstitucional, mas jogamos por terra essa tese. 
As empresas fizeram gestão junto ao Governador para que não sancionasse a lei. De 
maneira corajosa, o Governador sancionou o projeto, que se converteu em lei. Daqui a 
12 meses, as empresas terão de se adequar para que sejamos respeitados e atendidos. 
Com isso, as empresas não escorcharão o consumidor, cobrando impulsos excedentes 
não efetivados, cobrando ligações interurbanas não realizadas; serviços que acabam 
sendo pagos por falta de tempo até para reclamar. De agora em diante, o consumidor 
está premiado por essa iniciativa, que é fruto de um grande trabalho da Assembléia 
em conjunto com o Governador do Estado, para a produção dessa lei, que já vem 
tarde. Empresa alguma, seja pública ou privada, tem o direito de continuar prestando 
serviço sem transparência para o consumidor. Muito obrigado. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial 

para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 14.950, originada do 
Projeto de Lei no 774/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Pelo BPDP: efetivo 
- Deputado Sávio Souza·Cruz; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PL: efetivo -
Deputado Anderson Adauto; suplente- Deputado Paulo Pettersen; pelo PTB: efetivo-
Deputado Dilzon Melo; suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PSB: 
efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado Mauro Lobo. Designo. À 
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Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.956, originada do Projeto de Lei n• 
1.111/2000, do Deputado José Braga. Pelo PBDP: efetivo - Deputado Doutor Viana; 
suplente - Deputado Chico Rafael; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho Silveira; 
suplente - Deputado Marco Régis; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; 
suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PPB: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério 
Correia; suplente - Deputado Edson Rezende. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência infonna ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da 

Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 3.014 e 3.015/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. I 04 do Regimento Interno. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 81 a Reunjão 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.900/2001, da Comissão de Justiça, e 2.908/2001, 
da Deputada Elaine Matozinhos; e rejeição do Requerimento é 2.897/2001, do 
Deputado Rogério Correia; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 8211 Reunião 
Ordinária, do Requerimento n• 2.94212001, da Comissão do Trabalho; de Direitos 
Humanos- aprovação, na 97• Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.906/2001, do 
Deputado Agostinho Patrús; e de Transporte - aprovação, na 86• Reunião Ordinária, 
do Projeto de Lei n• 1.836/2001, do Governador do Estado; e dos Requerimentos n•s 
2.869/2001, do Deputado Amilcar Martins; 2.892/2001, do Deputado Dimas 
Rodrigues; 2.909 e 2.910/2001, do Deputado lvair Nogueira; e 2.929/2001, do 
Deputado Sávio Souza Cruz (Ciente.Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.159/2000. A 
Presidência defere o requerimento, nos tennos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 
141, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita que o Projeto de Lei no 
1.833/2001, seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que 
a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o 
requerimento nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento 
Interno. 

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

requerimentos da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando que se encaminhe 
ofício ao Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal, com vistas a que 
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preste as informações que menciona (Oficie-se.); e dos Deputados João Batista de 
Oliveira e outros, em que solicitam a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
1.767/2001; e Paulo Piau, solicitando que o Projeto de Lei n• 451/99 seja distribuído, 
em 2° turno, à Comissão de Política Agropecuária. (Cumpra-se.) 

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, na condição de Líder do 
PSDB, venho trazer a posição da nossa bancada. Estamos hoje, aqui, dando o nosso 
apoio à proposta de aumento para os servidores da FHEMIG, com as emendas que 
estendem esses aumentos aos servidores da HEMOMINAS e do IPSEMG. Também 
estamos dando o nosso apoio ao projeto de aumento para os servidores da saúde e 
para os Carcereiros. A proposta de emenda à Constituição foi encaminhada pela 
Deputada Elaine Matozinhos. São essas as nossas colocações. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos Sr. Presidente, hoje temos votações 
importantíssimas. Estamos com segmentos do funcionalismo que trabalham de forma 
especial. São os companheiros da saúde, do IPSEMG e os policiais civis. Queremos, 
Sr. Presidente, dizer do nosso empenho na aprovação das emendas de interesse desses 
servidores, como a proposta de emenda à Constituição que extingue o cargo de 
Carcereiro da Polícia Civil, mas estou preocupada com o número de Deputados 
presentes. Assim, venho pedir a V. Exa. que faça a recomposição de quórum, para 
que, ainda nesta tarde memorável para Minas, nesta tarde memorável para o 
funcionalismo, possamos votar esses projetos, que, sem sombra de dúvidas, são muito 
importantes para todos. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Deputada Elaine 
Matozinhos tem inteira razão ao dizer que hoje é uma data memorável para a 
Assembléia Legislativa, porque vamos votar projetos de lei importantes para todo o 
quadro do funcionalismo do Estado, principalmente o quadro dormente da saúde, que 
estava com seus salários adormecidos há tantos anos. 

Vamos apreciar também a proposta de emenda à Constituição da Deputada Elaine 
Matozinhos, cuja aprovação me foi solicitada por alguns representantes dos 
Carcereiros de Minas Gerais. A proposição é justíssima. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou dizer algo que gostaria que os cidadãos das 
galerias entendessem. No dia I I de setembro, data gloriosa para a humanidade, estava 
junto com a Mesa Estadual Permanente de Negociação na Secretaria da Saúde. 

Naquela data gloriosa para a humanidade, repito, S. Exa., o Secretário Gen. Carlos 
Patricia acabara de receber, minutos antes, as três propostas, cujas cópias recebidas 
naquele dia guardo comigo, mandando para esta Casa, naquela época, três projetos de 
lei instituindo a gratificação-saúde para os funcionários da Secretaria, um projeto da 
FHEMIG e ainda um outro, que era polêmico naquele dia, porque as centrais sindicais 
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lutavam pelo cumprimento da norma operacional básica, não havendo sobrecarga, 
reduzida a jornada, e o outro projeto aumentava a jornada de trabalho para 8 horas. 
Naquela ocasião, era o único argumento que o Governo tinha para possibilitar o 
aumento de 1.818 servidores de outras Secretarias que atuavam na saúde, em 
atividades-meio, mas era a única maneira que o Governo encontrou naquela ocasião, 
deixando a jornada de 8 horas, para que todos pudessem receber o aumento. Nesta 
Casa, um dos projetos foi emendado para contemplar os funcionários da 
HEMOMINAS e do IPSEMG, também outra consideração justa. 

Estou aqui para reforçar a palavra do meu companheiro, Deputado João Paulo, que 
agora há pouco dizia que a Bancada do PL votará conforme os desejos dos servidores 
do Estado, porque entendemos muito bem, sou profissional da saúde, o quanto 
representa labutar nos consultórios, ambulatórios e hospitais e perceber a 
remuneração irrisória que estavam recebendo. Não vamos chegar, ainda, àquele ideal 
que preconizamos, mas, pelo menos, será feita justiça, dando aumento que atinja pelo 
menos um grande número de servidores. 

Por isso, reforço a palavra do Deputado João Paulo, meu companheiro de partido, 
de que a Bancada do PL estará com os servidores. Obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trabalhadores 
do IPSEMG, da Polícia Civil e da Saúde, quero, nesta oportunidade, pedir aos 
trabalhadores da saúde que me acolham como seu colega para podermos, aqui; tratar 
de algumas questões que considero relevantes. 

Acho que já não é mais preciso dizer que todos nós, parlamentares do PT, vamos 
votar favoravelmente aos dois projetos aqui encaminhados. Mas quero, nesta 
oportunidade, chamar a atenção dos colegas e das colegas de trabalho da Secretaria da 
Saúde para uma questão imponante. Aqui já foi dito, por diversas vezes, e o Deputado 
Marcelo Gonçalves foi um dos nossos colegas que tratou disso com mais veemência, 
sobre a situação de distanciamento dos trabalhadores da Secretaria da Saúde em 
relação aos salários das demais Secretarias. Esse projeto que estamos votando 
melhora um pouco a situação dos trabalhadores, mas temos muito mais o que fazer e 
o que avançar. A primeira reflexão que quero trazer aqui, chamando atenção de modo 
muito especial do nosso companheiro Renato Barros, é para o valor do sindicato. 
Acho que é um momento importante para o pessoal da FHEMIG, da HEMOMINAS, 
da Secretaria da Saúde, da saúde, de modo geral, para que nos organizemos em torno 
do sindicato a fim de fortalecer uma luta que apenas está se iniciando. Os 
trabalhadores da Secretaria da Saúde merecem mais do que o que está sendo 
concedido aqui hoje. Aliás, mais do que está sendo conquistado aqui, fruto do 
trabalho e da luta de vocês. Para isso, é necessária muita organização e muito esforço. 
A Secretaria da Saúde, quero lembrar, tem a responsabilidade de coordenar a 
aplicação de um volume significativo de recursos do Estado. A Emenda no 29, da 
Constituição Federal, determina a aplicação de um mínimo de 8,25% dos recursos da 
saúde, que neste ano significam R$704.000.000,00, o que é um valor' muito 
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significativo. 

Quando lutamos por melhoria das condições de trabalho e por mais investimentos 
na estrutura da saúde, sempre escutamos que os recursos não são suficientes. 
Devemos deixar claro para este ou para qualquer governo no futuro que os governos 
dos Estados estão submetidos a uma ordem constitucional que deve ser cumprida. 
Para cumprir a ordem constitucional da Emenda no 29, o Governo de Minas Gerais 
ainda precisa disponibilizar mais de R$300.000.000,00 dos R$704.000.000,00 
propostos e aprovados por esta Casa no orçamento para este ano. 

Chamo atenção nesse sentido porque os trabalhadores da saúde merecem a melhoria 
do salário, um concurso público digno, um plano de carreira de cargos e salários e 
condições adequadas de trabalho. Reconhecemos que a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde no Estado dependem de recursos financeiros, de medicamentos, 
de estrutura, mas fundamentalmente da classe trabalhadora organizada, fortalecida e 
dignificada, porque é com ela que podemos fazer bem e melhor a saúde em Minas 
Gerais. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o Projeto de 

Lei Complementar n• 35/2001 e os Projetos de Lei n•s 1.291/2000 e 1.478, 1.501, 
1.784, 1.874 e 1.900/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã, bem como o Projeto de Resolução n• 803/200 l, que recebeu emenda na 
referida reunião e foi devolvido à Mesa da Assembléia. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 

solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o Projeto de Lei no 
1.710/2001 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O minutos, para 

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.760/2001, do Governador do Estado, 

que dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da FHEMIG e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com as Emendas 0°S 1 
e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação 
com as Emendas n°S 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação da Emenda no 3. Vem à Mesa requerimento dos Deputados Antônio 
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Andrade e Antônio Carlos Andrada, solicitando o adiamento de votação do 
pÍ"ojeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.76112001, do Governador do Estado, 
que institui gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos que menciona, 
do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria da Saúde, e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S 
1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação com as Emendas n•s I e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a 
Emenda TI

0 1, da Comissão de Justiça, com a Subemenda TI0 1, que apresentou, à 
Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, e a Emenda no 4, que apresentou, e pela 
rejeição da Emenda n• 3, da Comissão de Administração Pública. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela 
aprovação da Emenda no 5 na forma da Subemenda no 1, que apresenta, da Emenda no 
6, que apresenta, e da Subemenda no 1, que apresenta, à Emenda no I. Vem à Mesa 
requerimento dos Deputados Antônio Andrade e Antônio Carlos Andrada, em que 
solicitam o adiamento de votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

A Presidência informa ao Plenário e às galerias que houve um acordo com a 
representação das entidades para negociação da proposta com o Governo. Essas 
matérias estarão novamente em votação na reunião da próxima terça-feira, às 14 
horas, de acordo com entendimentos dos Líderes partidários e das lideranças dos 
movimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queremos reforçar a necessidade da 

votação dos dois projetos. Se não foi possível hoje, até por solicitação do Governo, 
que acha que ainda pode haver acordo, que fiquem todos convocados para terça-feira, 
como prazo final. O certo seria a votação desses projetos hoje, mas esperamos que 
essa negociação exista na segunda-feira. 

Quero deixar registrada a posição do PT, que é favorável não só ao projeto como às 
emendas que receberam o no 3. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Ex a. que 
fizesse a recomposição de quórum, porque temos a proposta de emenda à 
Constituição dos companheiros da Polícia Civil, que já está negociada, para ser 
votada. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, na questão do adiamento da votação 
dos Projetos n•s 1.760 e 1.761, quero fazer alguns esclarecimentos. A respeito das 
duas emendas que receberam o no 3 ainda não houve um acordo com o Governo. 
Então, ele pede um prazo para tentar negociar. Se aprovarmos como está, correremos 
o risco de ver o projeto vetado. Entendemos que devemos procurar um entendimento 
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na segunda-feira, mas que, com ou sem entendimento, o projeto será colocado em 
pauta na terça-feira, porque esse projeto do Governo prevê o reajuste salarial, tanto 
dos funcionários da Secretaria da Saúde quanto dos da FHEMIG, a partir de I • de 
janeiro, com a di~erença retroativa a outubro, novembro e dezembro. Então, o projeto 
terá que ser votado antes do recesso, caso contrário seu teor perderá a validade. 
Vamos procurar fazer esse entendimento, já que os Líderes estão dispostos a votar 
favoravelmente. Vamos provar ao Governo que o reajuste terá que ser, além da 
FHEMIG, além da Secretaria, também para a HEMOMINAS e o IPSEMG. Todos 
têm o mesmo direito. As lideranças assim entendem, e vamos procurar uma solução 
para isso na segunda-feira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Cristiano Canêdo que esse 
foi o entendimento dos Líderes partidários, juntamente com os líderes do 
funcionalismo. E assim será feito. Essa matéria somente estará na pauta da próxima 
reunião de terça-feira, apesar de termos reuniões na segunda-feira, às 14 e às 20 horas, 
e também na terça-feira de manhã. Essa matéria estará na pauta a partir das 14 horas, 
nela permanecendo até a votação final. 

Discussão, em 1• turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 60/2001, da 
Deputada Elaine Matozinhos, que acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, o qual extingue o cargo de 
Carcereiro na estrutura da Polícia Civil, passando seus atuais ocupantes à classe 
inicial de Detetive. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em 
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a verificação do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. Não há quórum para a 

continuação dos nossos trabalhos. 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, quero apenas dar ciência ao 
Plenário do requerimento com pedido de informação que estamos protocolando neste 
momento, solicitando ao Presidente do IPSEMG, Sr. João Diniz Pinto Júnior, 
esclarecimentos a esta Casa sobre os benefícios funcionais concedidos aos servidores 
Nilson Luiz Labruna e Aloísio Dias Duarte. Esses fatos foram noticiados pela 
imprensa hoje, e gostariarnos de obter uma explicação oficial do IPSEMG, já que 
ambos os servidores estão aposentados e_ receberam promoção horizontal em suas 
carreiras, o que julgamos improcedente e completamente ilegal. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de trazer novamente à Mesa da 
Assembléia uma situação que nos incomoda muito. O Deputado Doutor Viana 
também já teve oportunidade de se referir a essa situação. Ontem, tivemos uma 
reunião conjunta de três comissões da Assembléia Legislativa: a de Administração 
Pública, a do Trabalho e Ação Social - de que faço pane - e a de Educação. O assunto 
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que as três Comissões discutiam é da maior importância, de interesse dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, pois trata da aposentadoria desses 
servidores. É a segunda reunião conjunta dessas Comissões para tratar do mesmo 
assunto, e novamente tivemos a presença dos técnicos do Estado, mas ninguém teve 
condições de dar solução às situações apresentadas pelos servidores públicos nessa 
audiência. Já tratei desse assunto aqui, mas quis trazê-lo novamente, porque as 
comissões são muito importantes para a Assembléia Legislativa, e, cada vez que se 
reúnem, os Deputados deixam o Plenário. E não temos a presença de ninguém do 
Executivo. Lamento isso e espero que a Assembléia Legislativa tome alguma medida 
em relação a essa situação. Já não dá para as comissões se reunirem sem que haja 
representação do Poder Executivo. 

Gostaria também de lamentar, no final desta reunião ordinária, não termos quórum. 
O PSB, por meio da nossa Vice-Líder, Deputada Elaine Matozinhos, já se manifestou 
favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição no 60, de sua autoria, a qual 
trata justamente da situação dos Carcereiros da Polícia Civil. 

A Assembléia Legislativa, anteriormente, teve oportunidade de se manifestar em 
relação a essa questão, por meio da Lei n° 12.985, que transfere a guarda de presos da 
Secretaria da Segurança para a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. O nosso 
entendimento é o mesmo que tínhamos na época em que presidíamos a CPI: Polícia 
Civil não é formada para guardar presos. A função do policial é investigar c montar 
inquéritos. Constitucionalmente, ele já tem a sua função determinada. Por isso, 
votaremos favoravelmente. Pena não termos o quórum para a votação. Esperamos 
que, nas reuniões extraordinárias convocadas, tenhamos essa proposta de emenda à 
Constituição na pauta para votar. 

Aproveito, ainda, para dizer de nossa posição favorável à aprovação das emendas 
relacionadas, a Emenda no 3 ao Projeto de Lei no 1.761 e também ao Projeto de Lei no 
1.760. Muito obrigado. 

O Deputado Albeno Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PL, 
participamos daquela CPI com o nobre Deputado João Leite. Já dizíamos, naquela 
época, que o policial civil não era formado para ser Carcereiro. Ele é formado para 
fazer investigação. Naturalmente, não podemos continuar admitindo que um cidadão 
que estuda e se esforça para tornar-se um Detetive, para investigar e fazer com que 
tenhamos paz e a criminalidade diminua fique como um presidiário, trancafiado junto 
a uma cela, cuidando de presos, muitos sem recuperação. Aquele que é formado para 
ser investigador tem de fazer investigação, e não cuidar de preso. Isso é obrigação da 
Secretaria da Justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a reumao 

extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a reunião 
especial de amanhã, dia 14, às 15 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. 



A TA DA 96' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 
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Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão, 
Durval Ãngelo, 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 tragédia ocorrida, na madrugada do dia 24 
próximo passado, na casa de "shows" Canecão Mineiro, a pedido dos Deputados 
Marcelo Gonçalves e Edson Rezende, e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: fax de ofício do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor - Geral 
de Polícia, em que justifica a sua ausência à reunião da Comissão do último dia 21; 
ofício da Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de ,Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e Idosos -
CAOPPDI - em que comunica a instalação desse Centro, em âmbito estadual, 
conforme ato do Procurador-geral de Justiça; convite da Secretaria Municipal dos 
Direitos de Cidadania para a quarta reunião sobre a organização das comemorações 
do 53° aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia 4 próximo 
passado; carta dos Srs. Aílton Alves da Cruz e Geraldo Gonçalves Pereira, detentos da 
cadeia pública de Peçanha, em que alegam maus-tratos, torturas, prisão irregular e 
solicitam providências; cópia de moção de repúdio por atos de policiais da Polícia 
Rodoviária Estadual de Itamarandiba encaminhada pelo Presidente da Câmara 
Municipal desse município; ofício do Superintendente de Organização Penitenciária 
em que, atendendo a solicitação da Comissão, informa que nada consta nessa 
Superintendência referente ao sentenciado Grinalda Alves Cabral; ofício do Juiz de 
Direito da Comarca de Visconde do Rio Branco em que, atendendo a pedido da 
Comissão, presta informação conforme teor do Requerimento 2757/2001: ofícios do 
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça em que, em atenção a pedidos da 
Comissão, informa que o Sr. Aloísio Rabelo de Rezende, Promotor de Justiça de 
V arginha, foi designado para acompanhar o processo referido no Requerimento no 
2.750/2001 e o Sr. Cláudio Maia de Barros, Promotor de Justiça de Brumadinho foi 
designado para acompanhar o processo referido no Requerimento no 2.751/2001. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designa os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 5611999, em turno único (Deputado 
Marcelo Gonçalves); Projeto de Lei no 981/2000, no 2° turno (Deputado Durval 
Ângelo): Projeto de Lei no 1.844/2001, no 1° turno (Deputada Elbe Brandão); Projeto 
de Lei no 1.852/2001, em turno único (Deputado Luiz Tadeu Leite). Passa-se à 1 :o Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre · 

L--------0---------l 



766 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n" 1.826/2001 é 
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
aprovado pela Comissão. 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, em turno único, os Requerimentos n°s 
2.852/2001 e 2.876/2001. 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 Elbe Brandão em que solicita seja convidado 
o Defensor Público Wellison Carlos Fonseca a acompanhar a Comissão em Visita à 
cadeia pública de Montes Claros; Durval Ângelo em que solicita seja enviado ofício à 
Secretaria de Estado de Justiça solicitando providências relativas a Márcio Silveira 
Duarte; Edson Rezende e Marcelo Gonçalves em que solicitam seja enviado ofício ao 
Diretor da COMIG pedindo as providências que mencionam. Logo após, o Deputado 
Edson Rezende passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Durval Ângelo, e 
apresenta requerimentos em que solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral da 
FEAM e ao Presidente do IGAM pedindo as providências que menciona; seja 
realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei n" 1.826/2001; seja enviado 
ao Governador pedindo o envio a esta Casa de projeto de lei orgânica da Polícia Civil 
e de plano de carreira da categoria; - seja solicitado à Defensoria Pública o 
acompanhamento do caso das familias que foram desalojadas pela cerâmica 
Jacarandá, em Riberirão das Neves; que a Comissão participe do seminário de 
encerramento do Curso de. Direitos Humanos da PMMG, em Montes Claros, na 
próxima sexta-feira; seja enviado ofício ao Comandante - Geral da PMMG pedindo 
proteção de vida em favor de Rita da Cruz Santos, residente em Curssal de Dentro, 
pelo fato que menciona; seja enviado ofício ao Secretário da Segurança Pública 
pedindo providências relativas a denúncia trazida à Comissão relativa à omissão do 
Delegado Regional de Polícia de Pedra Azul, que se negou a instaurar inquérito para 
apurar a tentativa de estupro sofrida por Rita da Cruz Santos; seja encaminhada 
moção de apoio à equipe médico-hospitalar do Hospital João XXIII e à do Pronto-
Socorro de Venda Nova pelo excelente atendimento às vítimas da tragédia da casa de 
"shows" Canecão Mineiro. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre 
o assunto mencionado acima e registra a presença do Ten.- Cel. Gilvan Almeida Sá, 
representante do Comando-Geral do Cof110 de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 
dos Srs. Galeno Gomes Siqueira, Defensor Público; Milton de Souza Júnior, da 
Coordenadoria de Política Urbana e Ambiental da PMBH; Gilson Marques Azevedo, 
advogado do proprietário da Casa de "shows" Canecão Mineiro, Santelmo Xavier 
Filho, da Associação Mineira de Engenharia de Segurança, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. O Presidente e o Deputado Marcelo Gonçalves. autores do 
requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo 
após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
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Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001, 
Edson Rezende, Presidente- Durval Ângelo- Marcelo Gonçalves, 

ATA DA 85' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago e Doutor Viana. O 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e 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 
situação do processo de regulamentação do transporte alternativo na Grande Belo 
Horizonte, que se encontra em estudo nas áreas técnicas do DER-MG e da 
BHTRANS, O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n" 1,836/2001, em 
turno único, para o qual designou como relator o Deputado Doutor Viana. A 
Presidência destina esta parte da reunião a se ouvirem convidados que discorrerão 
sobre o assunto acima citado. Registra-se a presença dos Srs. Antônio Carlos 
Resende, Prefeito Municipal de São Joaquim de Bicas e Presidente da AMBEL; Luiz 
Fernando Libãnio de Menezes, Supervisor de Transporte Alternativo da BHTRANS; 
Lindeberg Ribeiro Garcia, assessor da Diretoria de Transporte do DER-MG; Neemias 
de Souza, do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Autõnomo, e Williarn Costa 
Bahia, assessor do SIHTRAM e do SINDIPAS, que são convidados a tomar assento à 
mesa, O Presidente, na qualidade de 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 das notas taquigráficas. Em seguida, o Presidente verifica, de plano, a ausência 
de quórum para votação da matéria constante na pauta, Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos, 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 200], 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Ennano Batista. 

ATA DA I' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
SERVIDORES DESIGNADOS 

Às onze horas do dia seis de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Sebastião Costa e Ermano Batista 
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e informa que não há ata a 
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ser lida, visto ser esta a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que 
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e 
programar os trabalhos. A seguir, o Presidente suspende a reunião por alguns 
instantes. Reabertos os trabalhos, com a presença da Deputada Elbe Brandão, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
convida o Deputado Sebastião Costa a atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
verifica-se que foram eleitos, ambos com três votos, os Deputados Elbe Brandão e 
Geraldo Rezende para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado 
Geraldo Rezende dá posse a Deputada Elbe Brandão. Ao assumir os trabalhos, a 
Presidente dá posse ao Vice-Presidente, designa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
como relator da matéria c, em acordo com os demais membros, fixa para as reuniões 
ordinárias o horário das 15 horas, às terças-feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente- Geraldo Rezende- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 6' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

BDMG 
Às treze horas do dia seis de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Luiz Fernando Faria, Durval Ângelo e Ivair 
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Marco Régis. 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 apreciar o relatório final da Comissão. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o relatório. A Presidência suspende a reunião por 1 O 
minutos, para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
dispensa a leitura da ata desta reunião, a requerimento do Deputado Durval Ângelo, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra 
os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Fernando Faria- Ivair Nogueira 

- Marco Régis. 
ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.920 
Às nove horas e dez minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús, Djalma Diniz e 
Elaine Matozinhos, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
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o Presidente "'ad hoc", Deputado Agostinho Patrús, 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 Djalma Diniz para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são 
eleitos, por unanimidade, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, os 
Deputados Agostinho Patrús e Djalma Diniz. Em seguida, o Presidente "ad hoc" 
cmpossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Djalma Diniz, que assume a direção dos 
trabalhos e empossa o Presidente eleito, Deputado Agostinho Patrús. Este retoma a 
Presidência e designa a Deputada Elaine Matozinhos como relatora da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Agostinho Patrús, Presidente - Elaine Matozinhos - Ermano Batista. 
ATA DA 71' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira, 
Dilzon Melo e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 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 n's 1.858, 1.880 e 1.784/2001, 
em 2' turno (Deputado Ivair Nogueira); e Projeto de Lei n' 1.900/2001, em 2' turno 
(Deputado Dilzon Melo). 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 
aprovação, no I' turno, dos Projetos de Lei n's 1.746/2001 na forma do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ivair Nogueira, em 
virtude de redistribuiçã0); e 1.87412001 com as Emendas n's I e 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e a Emenda n' 4, do relator (Deputado Mauro Lobo); e o 
parecer pela ·aprovação do Projeto de Resolução n' 1.803/2001 e pela rejeição da 

·Emenda n' I (relator: Deputado Dilzon Melo). O Projeto de Lei n' 1.51212001 e o 
Projeto de Resolução n' 1.825/2001 são retirados da pauta, atendendo-se, 
respectivamente, a requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira e Luiz Fernando 
Faria, aprovados pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei n' 1.756/2001 deixa 
de ser apreciado por não cumprir os pressupostos regimentais. Passa-se à 311 Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do 
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Deputado Geraldo Rezende, em que solicita seja convidado o Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado e os Prefeitos das cidades pólos do Estado para debater 
o Projeto de Lei n" 1.756/2001 (anexado ao requerimento do Deputado Jvair Nogueira 
aprovado na 74a Reunião Extraordinária desta Comissão); e do Deputado Miguel 
Martini (2), em que pede sejam solicitadas várias informações à CEF. 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 dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - Rêmolo A1oise -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 81" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de dezembro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião 
Navarro Vieira, Arlen Santiago, Cristiano Canêdo e Carlos Pimenta (substituindo este 
ao Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do PDT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião antérior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de ofício do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da 
Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" de 7/12/2001. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n"s 1.501/2001, no 2" turno (Deputado Sebastião Navarro 
Vieira); e 1.809/200 I, no I • turno (Deputado Cristiano Canêdo ). Passa-se à I' Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um 
por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.501/2001 
na forma do vencido em I" turno (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); pela 
aprovação, na forma da Subemenda n° 1, da Emenda n° 5, apresentada em Plenário, 
em I • turno, ao Projeto de Lei n" 1.761/2001; e pela aprovação da Emenda n" 6 e da 
Subemenda n" I à Emenda n" I (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 
aprovados os Requerimentos n"s 2.900 e 2.908/2001, e é rejeitado o Requerimento n" 
2.897/2001. 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 dezembro de 2001. 
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ATA DA 75" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de dezembro de dois mil c um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Luiz Fernando Faria, 
Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado 
Dilzon Melo, por indicação da Liderança do PTB), 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 Cristiano 
Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°S 642/99 
(redistribuído ao Deputado Luiz Fernando Faria); 1.858/2001; (redistribuído ao 
Deputado Cristiano Canêdo); 1.880/2001 (redistribuído ao Deputado Rogério 
Correia); 1.900/2001 na forma do vencido no I" turno (redistribuído ao Deputado 
Rogério Correia); e pela aprovação, no I" turno, dos Projetos de Lei n"s 676/99 com a 
Emenda n° I, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: DeputadoRogério 
Correia); 1.205/2000 com a Emenda n" I, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Luiz Fernando Faria), O parecer sobre o Projeto de Lei n" 
L774/2001, no I" turno, deixa de ser apreciado em virtude de aprovação de 
requerimento do relator, Deputado Mauro Lobo, baixando o projeto em diligência à 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Cumprida a fina1idade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 16h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira- Rogério Correia- Gil Pereira- Eduardo 

Brandão - Rêmolo Aloise, 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 56/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em comento visa 
dar a denominação de Rafik Raydan ao edifício onde funciona a 25" Delegacia 
Regional de Segurança Pública, situado na Av. José Remígio Prézia, no Município de 
Poços de Caldas. 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

772 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I. "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Não vislumbramos óbice quanto ao mérito da proposição. Antes, entendemos que 

ela merece todos os encômios, pois homenageia Rafik Raydan, que foi um grande 
empresário de Poços de Caldas no ramo de comércio de combustíveis e veículos. 

Ainda jovem, se lançou como negociante e, com o passar do tempo, tomou-se cada 
vez mais bem-sucedido. Mesmo enriquecendo, jamais abandonou a maneira simples e 
o prazer de servir ao próximo. Por isso o seu passamento deixa saudosos todos os que 
com ele conviveram. 

No nosso entendimento, portanto, é justo e oportuno o preito ora submetido à 
apreciação desta Casa. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.' 56/99 na forma 

original. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Marcelo Gonçalves - relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.824/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Ivair Nogueira, visa declarar de 

utilidade pública a Associação dos Moradores do Canto do Rio - AMCAR-, com sede 
no Município de Santana do Jacaré. 

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 entidade mencionada no relatório desenvolve ação visando captar recursos para 

beneficiar a comunidade em que se situa. nas áreas de saúde, educação, transporte e 
lazer. 

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, ela se 
toma merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei D0 1.824/2001 com a 

Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.846/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O Deputado Dimas Rodrigues, por meio do Projeto de Lei n" 1.846/200 I, visa a 
declarar de utilidade púbica o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural dos 
Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Teú, com sede no Município de Rio Pardo de 
Minas. 

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 ele, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido Conselho tem personalidade jurídica, natureza filantrópica e, conforme 

dispõe seu estatuto, possui como primordial objetivo promover o bem-estar dos 
agricultores locais. Para atingir sua meta, busca prestar quaisquer serviços que possam 
contribuir para o fomento e a racionalização da atividade agropecuária e para 
melhorar as condições de vida de seus associados. 

Proteção da familia, da maternidade, da infância e da velhice é, também, objetivo a 
ser alcançado. 

Pelos princípios que a norteiam, a entidade se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.846/2001 na forma 

original. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.852/2001 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em comento visa 

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitãrio de Segurança de Coromandel, 
com sede nesse município. 

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por suajuridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade referida empenha-se em colaborar nas atividades de manutenção e 

prevenção da ordem pública, a cargo das Polícias Civil e Militar do Estado, 
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objetivando maior eficiência, presteza e controle de todas as ações destinadas à 
defesa da comunidade local. 
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Sua principal finalidade é a segurança, e todas as suas iniciativas buscam defender 
os direitos individuais e coletivos dos cidadãos. 

Em virtude do que foi mencionado, julgamos de grande relevância a outorga do 
título de utilidade pública ao Conselho Comunitário de Segurança de Coromandel. 

Conclusão 
Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.852/2001 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 200l. 
Luiz Tadeu Leite, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W !_516/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.516/2001, de autoria do Deputado Paulo Pettersen, que dá 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, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I 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 1.516/2001 
Dá denominação a trecho da rodovia AMG-900. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado José Portes da Silva o trecho da rodovia AMG-900 

compreendido entre o Municfpio de Chácara e o Bairro Filgueiras, no Municfpio de 
Juiz de Fora. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 200 I. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 

Joanita Anunciação de Oliveira, ocorrido em 10/12/2001, em Gameleiras. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
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Antônio Eustáquio dos Santos, ocorrido em 14111/2001, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Paulo 
da Silva Melo, ocorrido em 10/1212001, em Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 200 I 

ATAS 

ATA DA 207' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1111212001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - I' Pane: Ata - 2' Parte (Ordem do Dia): 
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; 
discursos dos Deputados João Leite, Márcio Cunha, Amilcar Martins, Cristiano 
Canêdo, Paulo Piau e Miguel Martini; questão de ordem -Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aflton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Henneto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9hl5min, 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. 

la Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2·-secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2' Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente- Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a 

Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro 
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solicitando a inversão da pauta da presente reunião de modo que o Projeto de Lei 
no 1.756/2001 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de 
discussão. Em votação, o requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Maria Olívia, 
público presente, telespectadores da TV Assembléia, queremos encaminhar 
favoravelmente à solicitação do Deputado Dinis Pinheiro de inversão da pauta desta 
reunião. 

Pretende o Deputado Dinis Pinheiro que a Assembléia Legislativa nesta manhã 
discuta, logo após a discussão do veto parcial oposto à Proposição de Lei no 14.899 
pelo Governador do Estado, o Projeto de Lei n• I. 756/2001, de autoria do nobre 
Deputado Amilcar Martins. 

Esse projeto altera dispositivos da lei que trata dos critérios de distribuição da 
parcela do ICMS destinada aos municípios. Esse projeto entraria logo após a 
discussão, em turno único, do veto parcial, já que todos os outros projetos estão 
colocados em discussão na pauta desta manhã. 

Nenhum deles está em processo de votação. E considero importante que a 
Assembléia aprecie esse projeto, até porque temos substitutivos e emendas a ele. 
Aliás, gostaria de me referir a uma emenda muito importante que esse projeto abriga, 
que trata justamente da redistribuição do ICMS, destinando parcela maior aos 
municípios que invistam no esporte. É uma proposta do Deputado Ivair Nogueira, que 
já foi Secretário de Esportes do Estado, a qual daria a esses municípios condições de 
investir ainda mais nessa prática tão importante para nossas crianças e jovens. Isso 
beneficiaria também as nossas· escolas, que agora, por força de lei votada no Senado 
Federal, a qual neste momento se encontra nas mãos do Presidente da República, para 
sanção, estão novamente obrigadas a oferecer a educação física. Se lembrarmos que 
praticamente 90% de·nossas crianças e jovens se encontram na escola, veremos que 
esse projeto, abrigando a emenda do Deputado Ivair Nogueira, tem grande 
importância. 

Já que a Assembléia se encontra na reta final de seus trabalhos, com a Comissão de 
Fiscalização Financeira ultimando os detalhes para que venha a Plenário o orçamento 
do Estado, com cuja votação os trabalhos da Casa estariam encerrados neste ano, seria 
importante que antes disso apreciássemos essa proposta do Deputado Amilcar 
Martins, para que tenha validade já no próximo ano. Por isso, encaminhamos 
favoravelmente à proposta do Deputado Dinis Pinheiro, que pretende a inversão da 
pauta. É claro que sabemos da importância dos outros projetos que estão na ordem do 
dia desta reunião extraordinária da Assembléia Legislativa, e sabemos que outros 
Deputados vão encaminhar contrariamente ao requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro. Lembro-me, por exemplo, de que em nossa última reunião, o Deputado 
Sargento Rodrigues encaminhou pela inversão da pauta, entendendo que o projeto que 

· trata do código disciplinar da Polícia Militar, do código de ética dos militares em 
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Minas Gerais, que se encontra em 1° turno, é muito importante e precisa ser 
discutido pelo Plenário da Assembléia Legislativa. Portanto, neste final de ano 
teremos ainda muito trabalho, pois há vários projetos a apreciar. 

De qualquer forma, entendemos que a proposta do Deputado Dinis Pinheiro é muito 
importante, pois precisamos discutir esse projeto do Deputado Amilcar Martins e a 
questão da distribuição do ICMS no Estado, sobre a qual há várias propostas e 
interesses. Entendemos que os pequenos municípios devem receber recursos até para 
que tenham condiç5es de manter ali sua população. Creio, também, que a 
redistribuição do ICMS, a chamada Lei Robin Hood, deu oportunidade a que vários 
municípios criassem uma cultura em tomo da preservação ambiental e de seu 
patrimônio histórico, como já podemos notar no Estado. 

Já percebemos em alguns municípios a preservação de sua história, já que têm 
oponunidade de obter um repasse maior dos recursos. Já conseguimos identificar em 
algumas cidades a prática de separar uma casa para preservação, a casa da cultura, já 
vemos museus. Não há dúvida de que essa legislação veio dar oportunidade para que 
os municípios possam criar essa cultura. 

Vejo que o Deputado Márcio Cunha está pretendendo um aparte, mas estamos em 
fase de encaminhamento do requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, e me resta 
apenas 1 minuto. Eu solicitaria a V. Exa. que se inscrevesse para encaminhar a 
discussão. Sei que é uma matéria que interessa ao Deputado Márcio Cunha, já que 
está ligada à região metropolitana e a diversas cidades do Estado. Sou um dos 
Deputados que gostariam de ouvir a linha de argumentação que V. Exa. adotará em 
relação a essa solicitação do Deputado Dinis Pinheiro de inversão da pauta dos 
trabalhos da Casa nesta manhã. 

Portanto, gostaríamos de encaminhar favoravelmente, a fim de que apreciemos, 
logo após o veto, o Projeto de Lei no 1.756, do Deputado Amílcar Martins, que 
merecerá dos Deputados uma ampla discussão, dada a sua importância. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra_ para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro pela sua luta, garra e 
insistência. Nós, parlamentares, temos a obrigação de nos conduzir dessa forma, 
independentemente do mérito da questão. Não estou entrando no mérito do tema_ mas 
apenas sublinhando a dedicação e a perseverança do Deputado em relação a essa 
matéria. 

Sr. Presidente, ao ocupar esta tribuna, gostaria de levar a V. Exa. e aos demais 
Deputados algumas reflexões. A primeira delas é que neste final de ano efetivamente 
temos algumas matérias extremamente polêmicas na pauta, as quais têm gerado 
grande discussão, muitas delas de certa forma até com um tempo indefinido em 
relação a uma conclusão dos debates entre nós, Deputados. Alguns defendem 
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determinados pontos de vista, outros defendem outros. Mas, realmente, 
determinadas matérias são polêmicas. É o caso, por exemplo~ desse projeto que faz 
uma adequação à Lei Robin Hood. 

Mas gostaria de chamar a atenção dos ilustres Deputados para dois outros projetos 
que estão na pauta de hoje. O primeiro deles é o do IPV A. Tenho recebido as mais 
diversas manifestações, pessoas favoráveis, pessoas contrárias. As que estão em dia se 
mostram indignadas por a Assembléia promover mais uma vez uma anistia como 
essa. 

Então, esse é um projeto polêmico, assim como é também, Sr. Presidente, a questão 
das taxas. Aliás, em relação à questão do IPV A, Sr. Presidente, estou apresentando 
um requerimento solicitando que o Diretor do DETRAN forneça as placas dos 
veículos, conforme uma nota divulgada nos jornais de hoje em relação a possíveis 
empresas - especialmente locadoras de veículos -, que estariam devendo IPV A. 
Gostaria de saber do Sr. Diretor do DETRAN as placas desses veículos, e mais, Sr. 
Presidente, gostaria de saber por que o DETRAN não fiscalizou essas empresas. Isso 
me causa espécie. Então, para isso, estamos apresentando esse requerimento para que 
o Diretor do DETRAN faça os esclarecimentos. Primeiro, a placa desses veículos; em 
segundo lugar, que ele venha à Assembléia expliéar por que o DETRAN não fez o seu 
trabalho de fiscalizar essas empresas, o que me parece um absurdo. Ou seja, como 
essa quantidade de empresas pode estar devendo IPV A de um número tão grande de 
veículos? Para mim, essa é uma questão extremamente séria. 

Sobre as taxas, Sr. Presidente, já discutimos isso anteriormente. Esse também é um 
projeto polêmico. Portanto, quero dizer que, a despeito disso, tramitam nesta Casa- e, 
Deputado Antônio Júlio, quero fazer um apelo a V. Exa. -, da lavra deste Deputado, 
mais de 40 projetos. Muitos deles irão beneficiar a coletividade mineira. São projetos 
que não têm nenhum tipo de óbice por parte .desta Casa. Eles tramitaram nas 
comissões, e não há nenhum tipo de desgaste. Não compreendo, Sr. Presidente, por 
que os meus projetos não entram em pauta. Sei sobre as .dificuldades, Deputado 
Antônio Júlio. Sou companheiro de partido de V. Ex a., estou do seu lado, estou do 
lado da Mesa desta Casa, sei que os problemas são os mais diversos, mas gostaria de 
advertir os Deputados da Mesa para fazerem o levantamento dessa questão. A 
imprensa, recentemente, entre outras críticas feitas a este parlamento, criticou a nossa 
produção legislativa. Recentemente, os jornais disseram que estamos "fazendo 
gracinha com o chapéu dos outros", como se diz na gíria. No entanto, eles não 
divulgam os mais de 40 projetos, que são dos mais importantes para a coletividade 
mineira, que estão nesta Casa tramitando. Muitos deles estão prontos para serem 
incluídos na pauta. 

Peço, então, a consideração da Mesa da Assembléia. Insisto·em dizer que reconheço 
as dificuldades. Estou tratando de temas polêmicos, que dividem as opiniões neste 
Plenário. Temos, então, a maior dificuldade para votar essas matérias. Reconheço 
isso. Fui Vereador por quatro mandatos, por 16 anos, em Belo Horizonte. Votei, às 
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vezes, matérias dificílimas, quando me coloquei em uma determinada vertente, 
assumindo posições. Sei que isso é muito difícil, às vezes, para nós, parlamentares. 
Enfim, esses são os ossos do ofício. Temos obrigação, realmente, de nos posicionar. 

Então, Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V. Exa.: preste mais atenção aos 
nosso inúmeros projetos. Muitos deles estão conclusos nas comissões e beneficiam a 
coletividade mineira, a sociedade mineira. Isso dá uma resposta àqueles que acham 
que não cumprimos nosso maior dever constitucional, o de legislar. Então, é 
importante, Sr. Presidente, que esses projetos constem na nossa pauta. Quero fazer 
este apelo a V. Exa., Sr. Presidente, única e exclusivamente para colaborar e para 
mostrar que o conjunto de Deputados desta Casa tem, sim, cumprido sua obrigação de 
legislar, fazer leis que beneficiem a população. Quero dizer, aliás, que existem outros 
inúmeros projetos. 

Estou vendo aqui os servidores do IPSEMG. Quero me colocar, mais uma vez, à 
disposição de vocês. Não faço isso para obter o aplauso de vocês, mas o faço com 
sinceridade. No ano que vem, completo 20 anos de mandato. Durante 16 anos fui 
Vereador e, muitas vezes, a contragosto, tive de votar contra servidores municipais de 
Belo Horizonte. Portanto, não faço isso para obter o reconhecimento de vocês, mas 
porque acompanho o IPSEMG e sei que os servidores estão sem reajuste há bastante 
tempo. Acho que é uma injustiça que se comete contra esses servidores. E, mais do 
que isso, Sr. Presidente, não é a primeira vez que faço isso. Sei que falo também em 
nome de vários Deputados. Vou citar o Doutor Viana, que. inúmeras vezes, veio aqui 
defender o IPSEMG. O trabalho que se faz lá hoje é de resgate da instituição, que, no 
Governo passado, chegou ao fundo do poço. Portanto, hoje o IPSEMG faz um 
trabalho social importantíssimo. Faço, dando o exemplo desse projeto que temos de 
votar, um apelo a V. Exa. e à Mesa desta Casa: que olhem, com muita atenção, os 
inúmeros projetos que estão conclusos nas comissões e precisam vir a Plenário para 
ser analisados pelos Deputados. beneficiando, assim, a coletividade mineira. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação à 
questão do IPSEMG, não é preciso nova manifestação, porque ontem recebi em meu 
gabinete uma comissão de representantes desse Instituto e deixei muito clara a minha 
posição. Somos favoráveis à emenda do Deputado Cristiano Canêdo. Naquele 
momento, conversando com os representantes do IPSEMG, procurei mostrar-lhes que 
esta Casa tem regras, tem o seu Regimento Interno. No momento devido, um grupo 
significativo de Deputados vai se manifestar para que se faça justiça a esses 
funcionários. Se os funcionários do IPSEMG querem rasgar o Regimento Interno 
desta Casa, eu não quero. Estou aqui para encaminhar uma proposta que foi feita, por 
isso solicito a cada um de vocês que respeitem o funcionamento desta Casa .. Disse 
ontem aos representantes do IPSEMG, de forma cordial, que há regras. Por exemplo, 
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há um veto sobrestando a pauta. Quero saber qual de nós é capaz de contornar 
esse problema, de votar esse projeto antes do veto. Se qualquer pessoa, neste 
momento, pode fazer isso, por favor, nos ensine. 

O que eu quero dizer é que, com paciência e respeito, chegaremos, de maneira 
segura e firme, ao resultado que nos interessa, que é a aprovação da emenda do 
Deputado Cristiano Canêdo. Mas não será atropelando o Regimento da Casa, 
atropelando as regras e os procedimentos ou a seqüência dos trabalhos que faremos 
isso. Conversei há pouco com o Deputado Cristiano Canêdo e pedi a ele que se 
entendesse com as lideranças de vocês, para que todos compreendam que existe o 
momento certo para votar esse projeto. 

É nesse sentido que faço este apelo c quero encaminhar outra discussão que 
também é muito importante para todos os mineiros. Vocês não sabem, mas estamos 
correndo o risco de ver esta Casa aprovar mais um grande golpe, não apenas contra os 
funcionários do IPSEMG, o que já seria muito grave, porque são muitos e são pessoas 
corretas, dedicadas e cumpridoras de seus deveres, mas trata-se de um golpe contra os 
interesses de toda a população de Minas Gerais. O que se pretende nos próximos 
momentos é criar 13 novas taxas, por causa do desespero de um Governo inepto, 
irresponsável, que quer, de qualquer maneira, gerar caixa, fazer dinheiro para pagar o 
funcionalismo. E quer jogar essa responsabilidade, em um primeiro momento, sobre a 
Assembléia, aprovando taxas indecentes, incorretas, indevidas. Num segundo 
momento, quer transferir a responsabilidade, por causa da incompetência do 
Governador, que não cuida da administração do Estado, mas apenas de fazer viagens 
políticas. Todos os que estão aqui sabem disso, porque está no noticiário dia e noite. 

Na semana passada, lancei um desafio e quero renová-lo. Desafio qualquer cidadão 
a mostrar uma única evidência - foto, imagem de vídeo ou o que seja - de um dia 
sequer em que o Governador tenha comparecido ao seu gabinete de trabalho. Nos 
jardins do Palácio da Liberdade não vale, porque ele gosta muito de passear ali. O 
Governador freqüenta, com muito prazer, a região ao redor do Palácio da Liberdade, 
porque foi tudo reformado e está muito bonito. Mas daremos um prêmio de furo de 
reportagem para o cidadão de Minas Gerais que trouxer a evidência de um único dia 
em que o Governador Itamar Franco tiver cumprido sua obrigação constitucional e 
seu compromisso moral com o povo de Minas Gerais, comparecendo ao seu gabinete 
de trabalho para dar um despacho em favor dos interesses de Minas, ou ti ver feito um 
único gesto para justificar essa sua passagem desastrosa. 

O que ele faz é anistiar os maus pagadores. Promove uma anistia fiscal anistiando 
os maus pagadores, que já são useiros e vezeiros profissionais nesse assunto. É o 
terceiro ano consecutivo em que isso acontece. Em três anos de administração, esse 
Governo criou anistia fiscal pela terceira vez consecutiva, premiando os maus 
pagadores e penalizando aqueles que pagam com dificuldade. E as dificuldades 
existem para todos os comerciantes, neste momento de dificuldade para a economia 
mundial e para a economia brasileira. No entanto, muitos deles, apesar de tudo, 
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cumpriram suas obrigações e pagaram seus impostos em dia. Mas o Governador 
Itamar Franco não ficou satisfeito com o reforço de caixa de mais de 
R$200.000.000,00 por mês, não por mérito seu ou de sua equipe, mas porque houve 
um aumento na repassagem do ICMS por causa do aumento dos combustíveis, da 
energia elétrica, das taxas de telecomunicações. 

Com isso, o cofre do Goveino recebeu um reforço de R$200.000.000,00 por mês, 
acumulando, ao longo deste ano, mais de R$2.1 00.000.000,00. Apesar desse reforço, 
começa a escala de pagamento do final do mês para a frente. Ele quebrou o Estado 
por incompetência, falta de compromisso e irresponsabilidade. Então, precisa gerar 
recursos, fazer dinheiro. Para isso, faz uma lei de anistia fiscal, depois, uma outra, de 
anistia do IPV A, e agora quer cobrar uma taxa de licenciamento de veículo. 

Cada um dos senhores que está aqui precisa saber que Vêlli10S votar, e direi meu 
voto alto e bom som, nesta Casa, para ficar registrado meu voto a favor dos direitos 
dos funcionários do IPSEMG, tenbam certeza disso. 

Antes disso, é preciso impedir esse golpe rasteiro, que o povo de Minas pague pela 
improbidade, pela incapacidade, incompetência e falta de compromisso desse 
Governador. Faço apelo a todos vocês para que nos ajudem nisso. 

Entendo, com sinceridade, a angústia de cada um de vocês, a vontade de que 
saíssemos agora, nos próximos minutos, com essa questão resolvida. Levaremos 
alguns minutos a mais, talvez algumas horas a mais, mas confiem no Deputado 
Cristiano Canêdo, nas bancadas que têm compromisso com o funcionário público, na 
Assembléia Legislativa, e vocês não irão se arrepender. 

Neste mom~nto, falarei sobre a inversão de pauta. É preciso esclarecer à opinião 
pública de Minas que um projeto de minha autoria procura, em um primeiro 
momento, respeitar o espírito original da Lei Robin Hood, que salvou os pequenos, 
médios e grandes municípios de Minas. Essa lei procura fazer justiça tributária e 
transferência de recursos a partir de um critério claramente estabelecido: premiar boas 
políticas públicas, municípios que investem corretamente em educação, saúde, 
políticas corretas de meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e assim por 
diante. Esses municípios receberiam a diferença dos 25% do repasse do ICMS pelo 
Estado, com critérios claros. 

A Lei Robin Hood foi de inspiração pessoal do Governador Eduardo Azeredo, sou 
testemunha disso, pois era Secretário da Casa Civil na época. Essa lei foi e é a 
redenção dos municípios de Minas. Ela precisa ser discutida com cautela,. serenidade, 
para fazermos justiça a todos. É preciso que se construa um grande consenso nesta 
Casa. A partir daí, votaremos essa lei. 

Voltarei a esta tribuna quantas vezes forem necessárias para discutirmos todas as 
questões polêmicas que estão em pauta Depois, finalmente, para proclamar e deixar 
registrado nos anais desta Casa nosso voto de confiança, que será o reconhecimento 
de anos de esforço do trabalho dos funcionários do IPSEMG. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
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Deputado Cristiano Canêdo. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores do 
IPSEMG que vieram prestigiar esta reunião, estamos encaminhando o requerimento 
do Deputado Dinis Pinheiro de inversão da pauta desta manhã. Como o Presidente 
disse, temos de nos ater ao tema, e é exatamente o tema que quero discutir. 

Para votar o requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, é necessário, em primeiro 
lugar, que o Colégio de Líderes se reúna para discutir a possibílidade da inclusão, na 
pauta da reunião da tarde, do Projeto de Lei no L 760, ao qual foi apresentado a 
Emenda D0 3, que diz respeito aos servidores do IPSEMG. Os servidores precisam 
entender que a pauta da reunião desta manhã foi publicada ontem, e nela não está 
incluído o Projeto de Lei TI0 1.760, mas acredito que a maioria dos Líderes, se não 
todos, concordará com que seja incluído na pauta da reunião da tarde. 

O referido projeto, do Governador do Estado, solícita desta Casa a aprovação para o 
aumento salarial para os servidores da FHEMIG. Os servidores da HEMOMINAS e 
do IPSEMG estiveram nesta Casa reivindicando, com toda razão, o mesmo direito. 
Apresentei uma emenda ao projeto, solicitando a extensão do benefício aos 
funcionários da HEMOMINAS, e, num segundo momento, também aos do IPSEMG. 
Afinal, não é compreensível que funcionários da mesma categoria, trabalhando em 
hospitais do Estado, recebam salários diferentes. O trabalho é o mesmo; o salário, 
portanto, deve ser o mesmo, principalmente dos servidores do IPSEMG que atendem 
os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. 

Nada mais justo que, ao se discutir inversão de pauta, inclua-se nela o Projeto de 
Lei no 1.760, para que os servidores da FHEMIG, da Secretaria de Estado da Saúde, 
da HEMO MINAS e do IPSEMG tenham o mesmo salário a partir de 1 o de janeiro. 
Mas, para isso, o projeto tem de ser votado agora, antes do recesso parlamentar. 

Para que haja o recesso parlamentar, esta Casa tem de aprovar o orçamento para o 
ano seguinte. Na reunião do Colégio de Líderes, faremos incluir, na pauta mínima do 
orçamento, o Projeto de Lei n° 1.760, para ser votado ainda este ano e ter validade a 
partir de 1 o de janeiro. 

Os servidores podem ficar tranqüilos. Confio que os Líderes dos demais partidos, 
ao discutirem a inversão de pauta, discutirão também a inserção, na próxima pauta, 
desse projeto que beneficiará os servidores da área de saúde do Estado de Minas 
Gerais. Esta Casa sempre foi a favor dos funcionários públicos. E continuará sendo, 
apoiando todos os funcionários da FHEMIG, HEMOMINAS, IPSEMG e Secretaria 
da Saúde. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Paulo Píau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento de 
inversão da pauta pede para se colocar em discussão, em primeiro lugar, o Projeto de 
Lei no 1 .756, do Deputado Amilcar Martins, que trata da distribuição do ICMS 
destinado aos municípios, colocando-o antes da votação do veto à Proposição de Lei 
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n" 14.899. 

A exemplo do Deputado Cristiano Canêdo, e com a solicitação do nosso Líder, 
Deputado Sebastião Costa, gostariamos que o projeto do IPSEMG fosse colocado em 
pauta, para que pudéssemos votá-lo o mais rápido possível. 

Com relação ao veto à Proposição de Lei n° 14.899, que fala do referendo e do 
plebiscito, leremos o relatório de nossa autoria, para que todos saibam que, na nossa 
avaliação, o Governo confundiu referendo com plebiscito. Claro que nosso relatório 
foi pela derrubada do veto.(- Lê:) 

"O Governador do Estado opôs veto ao dispositivo da Proposição de Lei n" 14.899, 
de 2001, o qual estabelece que o referendo poderá ser realizado antes ou depois da 
edição do ato objeto da consulta. Segundo as razões apresentadas, o referendo 
somente deve ser realizado com posteridade a ato legislativo ou administrativo, 
cumprindo ao povo a sua ratificação ou rejeição, uma vez que assim determina a Lei 
Federal n" 9.709, de 1998, que se aplicaria ao Estado. 

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria não se encontra entre aquelas de 
competência privativa da União, sendo o Estado competente para legislar sobre o 
assunto. De fato, a dúvida surge em tomo de a questão ser ou não matéria eleitoral, 
que é de competência privativa da União. Entendemos que não, da mesma forma que 
a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Referendo e plebiscito são direitos 
políticos que podem ser adotados por todos os entes federativos da maneira como lhes 
convier. 

Vale salientar que a Constituição da República apenas estabelece que o referendo e 
o plebiscito são instrumentos de exercício da soberania popular e que o plebiscito será 
convocado e o referendo autorizado pelo Congresso Nacional, obviamente nas 
questões de competência federal. 

Ademais, a própria Lei Federal n" 9.709, de 1998, após disciplinar o plebiscito 
destinado a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, dispõe, 
no seu art. 6°, que, 'nas demais questões. de competência dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de 
conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e a lei orgânica. Ou seja, 
a própria lei federal citada como empecilho nas razões do veto determina que o 
plebiscito e o referendo serão, repita-se, convocados de confonnidade com a 
Constituição Estadual. 

O princípio federativo traz em si uma característica que se traduz na 
descentralização política, implicando necessariamente a divisão de poder 
governamental. É necessária partilha de competência que tipifica o Estado federado. 
Outra característica dominante no citado princípio e que tem correlação com o 
referendo é a possibilidade de o Estado membro se autoconstituir. Resulta daí que os 
Estados membros. ao se auto-organizarem, desfrutam a possibilidade de prever, no 
âmbito de suas competências, o instrumento de participação popular em questão: o 
referendo. De fato, há uma certa confusão entre o referendo realizado antes da edição 
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de ato normativo e o plebiscito, até porque nosso País não tem expenencia na 
utilização desses instrumentos. No entanto, são institutos diferentes, uma vez que o 
plebiscito é utilizado para assuntos em tese e o referendo, para atos normativos. Aqui 
está a chave da questão, pela qual achamos que o veto do Governador está 
equivocado. Pode-se consultar a população por meio de referendo quando, por 
exemplo, está em tramitação um projeto de lei que cause certa polêmica, e não 
somente após a edição do ato. Assim, tendo em vista que a previsão dessa modalidade 
de referendo é extremamente benéfica para a democracia, somos pela rejeição do 
veto". 

Evidentemente, pedimos aos demais Deputados que votem conosco. 
Estamos aqui para nos manifestar contra a inversão da pauta, como pede o autor do 

requerimento, porque o projeto que se quer colocar em pauta é polêmico. E não 
estamos suficientemente maduros para votar esse projeto da redistribuição do ICMS, 
que na verdade trata de dinheiro para os cofres dos municípios, que têm seus 
compromissos. É claro que o substitutivo do Deputado Dilzon Melo traz algum 
alento, ao determinar que os municípios não percam de uma vez qualquer tipo de 
receita, mas isso não passa de um alento, porque, por outro lado, mantém a perda para 
os municípios, e toda perda é ruim. 

Não vou anunciar minha posição formal com relação a esse projeto, mas quero 
dizer que fizemos uma comparação relativamente aos municípios que perdem 
recursos nessa redistribuição do ICMS e que têm grande preocupação com a 
produtividade, pois tudo na vida tem de ter um desafio pela produtividade: vários 
municípios que se esforçaram para incentivar a agricultura. a pecuária, o turismo, a 
indústria e o comércio, que conseguiram um V AF maior, estão agora perdendo 
recursos. E é claro que a região do Triângulo Mineiro, uma região produtiva, é das 
que mais perdem, de acordo com a proposta que aqui está. É óbvio que os municípios 
que têm grande população querem receber mais "per capita" do ICMS, mas não 
podemos perder de vista que o município se esforçou para buscar maior produção e 
maior V AF não pode ser penalizado com nova divisão do ICMS. 

Também ficamos preocupados com esse processo, na comissão, porque alguns 
municípios alagados têm ICMS «per capita" muito alto. Nos jornais de hoje, a 
imprensa faz uma crítica disso, dizendo que .. feliz daquele município que tem suas 
terras alagadas". 

Queria dizer ao jornalista que fez essa colocação que as terras alagadas estão 
debaixo d'água, não produzem. Nonnalmente as terras nas beiras dos rios são as mais 
férteis. O Dr. Jorge, produtor, sabe que as terras mais férteis são aquelas nas beiras 
dos rios. 

Portanto, há razão para que alguns municípios tenham renda "per capita" alta. 
Normalmente a fonte dos municípios pequenos com terras alagadas só tenham essas 
fontes de receita o ICMS e o fundo de Participação dos Municípios. É um projeto 
complexo. Como haverá reunião às 1 O horas, quem sabe poderemos avançar nessas 
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negociações. Muito obrigado. 

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

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores 
que ocupam as galerias, estamos aqui para encaminhar o seguinte requerimento do 
Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita a inversão de pauta: "O Deputado que este 
subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. a inversão da pauta, de modo que o 
Projeto de Lei 0° 1.756 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em·fase de 
discussão". 

O Deputado requer que tão logo seja votado o veto à Proposição de Lei n• 14.899, 
seja apreciada essa matéria do projeto também já batizado de Robin Hood. Estamos 
presenciando nesta Casa que cada dia um Deputado ocupa a tribuna para solicitar que 
um projeto ou outro sejam incluídos na pauta. Na semana passada, um grupo de 
moradores do Município de Ibirité lotou as galerias, solicitando que o Projeto de Lei 
n° 1.756, o projeto da lei Robin Hood, fosse incluído na pauta. 

Hoje, servidores do IPSEMG vêm solicitar que seja incluído na pauta projeto que 
diz respeito ao reajuste que, por justiça, deveriam ter. É uma emenda do Deputado 
Cristiano Canêdo. 

Estou com pelo menos nove ou dez requerimentos para serem incluídos na pauta, os 
quais solicitam informações ao Governo, mas também não foram relacionados. Já 
estamos em 11 de dezembro, no dia 15 encerram-se os trabalhos, e ainda temos de 
votar o orçamento, cuja apreciação não será tão simples assim. Eu, por exemplo, 
pretendo levantar uma série de questões com relação ao orçamento. Mas a pauta está 
sendo sobrestada por esse veto. Mesmo se for aprovada a inversão solicitada pelo 
Deputado Dinis Pinheiro, tornar-se-á inócua, porque o veto não vai passar. O veto não 
será votado, e, em não sendo, o resto da pauta também não o será. 

Além disso, como estamos falando de inversão de pauta, consta nela o projeto das 
taxas, que também o PSB não aceita votar, porque é a volta da narcotaxa. Estão até 
desfigurando o projeto das taxas, do qual tive o prazer de ter sido o relator. A lógica 
do projeto - o segundo da pauta - era reduzir o número de taxas, baixar o valor delas. 
E chegam com um projeto para aumentar as taxas, completamente fora de hora, de 
lugar. É claro que não podemos aceitar votar essas taxas especiais. 

O PSB também não concorda em votar o IPV A porque não sabemos que empresas 
estão sendo beneficiadas. E isso gera uma lógica estranha, e não é nem lógica, porque, 
aos bons pagadores do IPV A, eu aumento em R$30,00; aos maus pagadores, eu 
anistio. Não creio que algum Deputado em sã consciência tenha condições de votar 
isso. 

Quais as .empresas que se vão beneficiar com esse IPV A? Se ainda fosse das 
pessoas proprietárias de carros cujo valor seja abaixo de "x", pensando naquele que 
precisa do veículo, um cobrador, vendedor ou outro que precise do transporte, seria 
uma lógica que daria para se seguir. Neste caso, o máximo seria perdoar o IPV A de 
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um carro somente para cada pessoa. 

Da forma como está, não há lógica. E ficamos analisando que já é a quarta anistia 
que votaríamos só no mandato desse Governador. É o Governo das anistias, porque 
ele não governa. Demos autonomia para eles fazerem o reajuste e corrigirem as 
distorções salariais do Estado, mas a distorção aumentou: dão para uns, não dão para 
outros, os que precisam não recebem. 

Não se obedece a uma lógica de função, de capacidade. É assim que um povo vive 
quando não existe um governante. É assim um Estado em que é posto a governar 
alguém que não pensa em Minas Gerais, alguém que não quer governar Minas Gerais, 
nem fica em Minas Gerais. Se quiser encontrá-lo, deve-se ir ao Rio de Janeiro, ao 
Aterro do Flamengo, a São Paulo, não sei aonde, menos a Minas Gerais. Assim, ele 
não tem sensibilidade para perceber os graves problemas da sua administração. 

Portanto, o meu encaminhamento, Sr. Presidente, é que façamos a reunião do 
Colégio de Líderes, para definir uma pauta mínima em que sejam incluídas, sem 
dúvida nenhuma, as taxas, o IPV A. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião, 

por falta de quórum. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 79" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio A velar, Maria 
José Haueisen e Miguel Martini. Estão presentes, também, os Deputados Marcelo 
Gonçalves e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda no 1, que apresenta, o 
parecer sobre o Projeto de Lei n' 1.162/2000 (relator: Deputado Miguel Martini); e 
pela rejeição, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, do parecer sobre o Projeto de Lei n' 1.543/2001 (relatora: Deputada Maria 
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José Haueisen). É designado novo relator, o Deputado Antônio Andrade, para 
emitir novo parecer sobre o projeto. Os pareceres sobre os Projetos de Lei TI0 S 451/99, 
no 2• turno (relator: Deputado José Milton), o qual conclui pela aprovação da matéria 
na forma do Substitutivo n• l e 1.337/2000, no 1• turno, (relator: Deputado Miguel 
Martini), o qua1 conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2, 
deixam de ser apreciados em virtude de pedido de vista dos Deputados Miguel 
Martini e Maria José Haueisen, respectivamente, deferidos pelo Presidente. Passa-se à 
2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento n• 2.880/2001, da Comissão de Política Agropecuãria e Agroindustrial. 
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 do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja enviado ofício ao 
IEPHA, ao IPHAN e ao IGAM, pedindo que enviem a esta Comissão cópias das 
respostas dos ofícios do CODEMA de Caeté, cujos números são, respectivamente, 
20/8, 17/8 e 20/9: seja encaminhada à COPASA-MG, pedido de envio a esta 
Comissão da relação de todas as captações de água da bacia do ribeirão Vermelho; à 
FEAM, pedido de confirmação de que foram anexados documentos aos processos que 
menciona, da Brumafer Mineração Ltda.; ao COPAM, pedido de confrrmação dos 
seguintes fatos: impugnação da audiência pública realizada em Caeté, no dia 
2517/2001, e suspensão da tramitação dos processos que menciona; da Deputada 
Maria José Haueisen, em que solicita se envie ofício à FEAM, pedindo informações 
sobre o processo de licenciamento para exploração de lavra de minério de ferro, na 
serra da Piedade, concedido à Brumafer Mineração Ltda.; dos Deputados Fábio 
Avelar e Maria José Haueisen, em que solicitam a realização de uma visita ao 
Município de Ribeirão das Neves para verificar, "in loco", a situação dos lixões 
instalados no Distrito de Justinópolis. 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, li de dezembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Maria José Haueisen- Fábio A velar. 

ATA DA 80" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e 
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Geraldo Rezende. 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. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
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a ouvir convidados, a fim de se discutir o Projeto de Lei Complementar no 
45/2001, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, que institui a Região 
Metropolitana do Triângulo. O Presidente comunica o recebimento da seguinte 
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" de 3011112001: ofícios do Srs. 
Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas; Raimundo Nonato dos Santos, Presidente da Associação de Moradores do 
Distrito de Mucuri; e publicada no dia 22/1112001: ofício do Sr. Marcelo Resende de 
Souza, Superintendente-Geral Fundiário do Instituto de Terras de Minas 
Gerais. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n•s 2.81812001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; 2.853 e 2.854/2001, do Deputado Marco Régis, e 2.870/2001, do 
Deputado Ambrósio Pinto. 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 Geraldo Rezende em que solicita seja 
realizada audiência pública na cidade de Uberlândia a fim de se constatar a 
viabilidade técnica favorável à criação da Região Metropolitana do Triângulo; e 
Maria José Haueisen em que solicita seja realizado seminário destinado ao debate do 
tema "Desenvolvimento Regional (Microrregião do Vale do Mucuri)". O Deputado 
Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela e apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública envolvendo os 
representantes das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, do Vale do Aço e das 
demais regiões existentes no Estado visando à troca de experiências em prol do 
benefício comum e das futuras regiões metropolitanas. Colocado em votação, é 
aprovado o requerimento. Reassumindo a direção dos trabalhos, o Presidente convida 
a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. Benício de Assis Araújo, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, e Tadeu José 
Mendonça, Superintendente-Geral da Associação Mineira de Municípios. Estão 
presentes, também, Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores da 
Região Metropolitana do Triângulo. A Presidência inicialmente concede a palavra ao 
Deputado Ambrósio Pinto, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais, e, logo após, ao Deputado Geraldo Rezende, autor do 
Projeto de Lei Complementar no 45/2001. Prosseguindo, 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, 11 de dezembro de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto. 
ATA DA 48" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
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Às dez horas e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil c um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Amilcar 
Martins e Djalma Diniz, 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 Amilcar Martins, 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 Amilcar Martins os 
Projetos de Lei n•s 838, 992, 1.175 e 1.213/2000, 1.401, 1.596 e 1.706/2001; e ao 
Deputado Djalma Diniz, os Projetos de Lei n•s 1.789 e 1.798/2001. Encerrada a I' 
Parte dos trabalhos, passa-se à 111 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 os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n•s 838, 992, 1.175 e 1.213/2000, 1.401, 1.596 e 1.706/2001 (relator: Deputado 
Amilcar Martins). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n•s 1.789 e 1.798/2001 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Djalma Diniz- Amilcar Martins. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 2, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.803/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe dispõe sobre 

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

A matéria, publicada em 4/10/2001, foi distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade, com a 
Emenda n. 0 1, que apresentou, e, ainda, à Mesa da Assembléia e à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram pela sua aprovação, na fonna 
original. 

Durante a discussão em Plenário foi apresentada a Emenda n. o 2, sobre a qual, nos 
tennos regimentais, emitimos o presente parecer. 

Fundamentação 
A Emenda n• 2, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, visa a:Jterar o 
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artigo zo do projeto, para que se inclua entre aqueles a quem se faculta o acesso ao 
banco de dados SIAFI - Assembléia, ao lado do Tribunal de Contas, todos os 
parlamentares estaduais. Seus autores justificam a proposição mediante o argumento 
de que aos deputados deve ser assegurado o acesso aos dados do sistema, "para que 
possam exercer seu dever constitucional de fiscalizar os atos das autoridades públicas, 
na defesa dos princípios da transparência, do interesse público, economicidade e 
razoabilidade". 

No mérito, não há como negar a relevância do argumento. A transparência, além de 
dever ético, é princípio constitucional que circunscreve a atividade administrativa no 
moderno ordenamento nacional. No entanto, alguns reparos devem ser feitos à 
iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o acesso aos dados do SIAFI- Assembléia 
não deve ser "facultado" a membros da Assembléia: diferentemente do TCMG, que é 
um órgão auxiliar do Poder Legislativo, aos membros da Casa o ordenamento jurídico 
deve "assegurar" o acesso a esses dados. 

Em segundo lugar, no entanto, devemos ressaltar que a disposição prevista ·na 
emed.ajá integra as normas regimentais em vigor. Entre as competências da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, listadas no art. 102, do Regimento Interno, 
estão as matérias de que trata o inciso XIV do art. 100 da mencionada norma, que 
transcrevemos: 

"Art. 100 - ................................................ . 
XIV - exercer o acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial das unidades administrativas dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, das entidades da administração indireta, 
inclusive das fundações e das sociedades instituídas e mantidas pelo Estado, e das 
empresas de cujo capital social ele participe." 

Percebe-se, portanto, que já está assegurado à Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária o pleno exercício da fiscalização que se pretende facultar aos 
parlamentares. Assim, não nos parece ser necessária a aprovação da Emenda n." 2, 
pois a louvável intenção de seus autores já está contemplada no nosso regimento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda no 2, apresentada em 

Plenário ao Projeto de Resolução n• 1.803/2001. 
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho -Ivo José-

Olinto Godinho- Wanderley Á vila- Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.804/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria desta Mesa, a proposição em epígrafe dispõe sobre o apoio às atividades 
de representação político-parlamentar e dá outras providências. 
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Publicado em 4 de outubro de 2001, o projeto vem a esta Mesa para, nos termos 

do art. 195 c/c o art. 79, inciso Vill, alínea "a", do Regimento Interno, receber 
parecer. 

Fundamentação 
A independência dos Poderes, consagrada no art. 2° da Constituição da República, é 

assegurada, dentre outras formas, pela autonomia administrativa, sendo sustentada 
pela capacidade do Poder de gestão própria dos seus serviços, sem o comando ou a 
interferência de outro Poder. Na organização dos respectivos serviços, cada Poder é 
livre para dispor na forma como entender ser mais conveniente, de modo a atender a 
suas especificidades e respeitados os preceitos constitucionais e legais. Por isso,' o art. 
62 da Constituição do Estado confere à Assembléia Legislativa competência privativa 
para dispor sobre a sua organização e funcionamento, bem como sobre a criação, 
transformação e extinção de cargos de sua secretaria. Por força do art. 79 do 
Regimento Interno, compete privativamente à Mesa apresentar projeto de resolução 
que trate da organizaçãc e funcionamento da Secretaria da Assembléia, da criação, 
transformação ou extinção de cargos e do plano de carreira dos servidores da 
mencionada secretaria. Por isso, no caso em tela, não há vício quanto à competência 
para legislar sobre a matéria ou para deflagrar o processo legislativo. 

Verifica-se que a proposição em epígrafe visa aprimorar o mecanismo de apoio às 
atividades parlamentares, de forma a torná-lo mais eficiente e eficaz. Entretanto, no 
seu art. 3°, ela revoga os dispositivos que regulamentam o desenvolvimento do 
servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa na carreira. 

Faz-se necessário observar, outrossim, que a Constituição do Estado, no "caput" do 
seu art. 30, determina que a política de pessoal dos servidores públicos deve obedecer 
às seguintes diretrizes: sistema de mérito objetivamente apurado para o 
desenvolvimento na carreira; valorização, dignificação, profissionalização e 
aperfeiçoamento do servidor público; remuneração compatível com a complexidade, a 
responsabilidade das tarefas e a escolaridade exigida para o seu desempenho. Dispõe, 
ainda, no §6° do mesmo artigo, que a participação do servidor em cursos promovidos 
por escola de governo para a sua formação e aperfeiçoamento profissional é um dos 
requisitos para a promoção na carreira. 

Por isso, entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo, de fonna a 
aprimorar o Sistema de Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, instituído pela Resolução n" 5.086, de 31 de agosto de 1990, a fim de 
atender às mencionadas diretrizes na política de pessoal do serviço público. 

As mudanças propostas no sistema de carreira visam valorizar a boa performance e 
o aperfeiçoamento profissional do servidor, considerando as sugestões apresentadas 
no seminário «Plano de Carreira - Instrumento de Valorização do Servidor", 
promovido recentemente por esta Casa, que contou com ampla participação dos 
servidores, e observando as nonnas constitucionais e legais. 

Na forma apresentada, o sistema de carreira da Assembléia Legislativa terá por 
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finalidades o treinamento, a capacitação e o desenvolvimento profissional do 
servidor; o atendimento eficaz ao exercício das competências específicas do Poder 
Legislativo e o desenvolvimento do servidor na carreira, inspirado na igualdade de 
oportunidade, no mérito funcional, na qualificação profissional e no esforço pessoal. 

O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente por promoção, 
que poderá ser de um ou de dois padrões de vencimento e terá período aquisitivo de 
dois anos civis. A promoção será de dois padrões de vencimento quando o servidor 
possuir a escolaridade especificada para o nível em que estiver posicionado na 
estrutura da carreira relativa ao cargo ocupado e quando obtiver, nos dois anos do 
período aquisitivo, a pontuação exigida na avaliação de performance. A promoção de 
um padrão de vencimento ocorrerá no caso de servidor que, não alcançado pela 
hipótese supracitada, obtiver, nos dois anos do período aquisitivo, a pontuação 
exigida na avaliação de peifomu:mce. Faz-se necessário observar que, estando o 
servidor posicionado no penúltimo padrão de vencimento da sua carreira, ele só 
poderá ter a promoção de um padrão de vencimento. O mesmo ocorrerá para o caso 
de servidor que, posicionado no penúltimo padrão de vencimento do primeiro ou do 
segundo nível de sua carreira, não atender à escolaridade especificada para o nível 
subseqüente ao qué esteja posicionado. Não terá direito à promoção o servidor que, 
posicionado no último padrão de vencimento do primeiro ou do segundo nível de sua 
carreira, não atender à escolaridade especificada para o nível subseqüente ao que 
esteja posicionado. 

Finalmente, deve-se considerar que, na avaliação de performance do servidor, 
deverão ser observadas as já mencionadas finalidades do sistema de carreira. 

Entendemos que, na forma proposta, o plano de carreira dos servidores da 
Secretaria da Assembléia será aprimorado de modo a alcançar os seus objetivos 
constitucionais e institucionais. Com os mecanismos e critérios apresentados, a boa 
performance do servidor será valorizada e este será estimulado a aperfeiçoar-se 
profissionalmente, trazendo beneficios para toda a instituição. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução n" 1.804/2001, 

na fonna do Substitutivo no 1, que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras 
providências.· 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I" - O Sistema de Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia 

Legislativa, instituído pela Resolução n" 5.086, de 31 de agosto de 1990, com 
fundamento no art. 30 da Constituição do Estado, aplica-se na forma do disposto no 
art. I" da Resolução n" 5.157, de 13 de julho de 1995, e tem por finalidade: 

I- o treinamento, a capacitação e o desenvolvimento profissional do servidor; 
li - o desenvolvimento do servidor na carreira, inspirado na igualdade de 
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III - o atendimento eficaz ao exercício das competências específicas do Poder 
Legislativo. 

Art. 2°- O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por promoção. 
Art. 3° - A promoção no sistema de carreira de que trata o art. 1 o desta resolução 

dar-se-á pela passagem ao primeiro ou ao segundo padrão subseqüente de vencimento 
de acordo com os seguintes critérios, nos termos de regulamento: 

I - ao servidor que possuir a escolaridade especificada para o nível em que estiver 
posicionado na estrutura da carreira relativa ao cargo ocupado, a passagem ao 
segundo padrão subseqüente de vencimento dependerá da obtenção, nos dois anos do 
período aquisitivo, da pontuação mínima exigida na avaliação de perfonnance; 
li - ao servidor não alcançado pela hipótese do inciso anterior, a passagem ao 

primeiro padrão subseqüente de vencimento dependerá da obtenção, nos dois anos do 
período aquisitivo, da pontuação mínima exigida na avaliação de peiformance. 

§ 1 o - A promoção do servidor dar-se-á, exclusivamente, por uma das formas 
previstas nos incisos do caput deste artigo, a cada período aquisitivo. 

§ 2o- O período aquisitivo da promoção é de dois anos civis. 
§ 3° - Ao servidor de que trata o inciso I do caput deste artigo que esteja 

posicionado no penúltimo padrão de vencimento da sua carreira aplica-se o disposto 
no inciso II do caput deste artigo. 

§ 4° - Ao servidor de que trata o inciso I do caput deste artigo que esteja 
posicionado no penúltimo padrão de vencimento do primeiro ou do segundo nível de 
sua carreira e que não atenda à escolaridade especificada para o nível subseqüente ao 
que esteja posicionado aplica-se o disposto no inciso li do caput deste artigo. 

§ 5° - Não se aplica o disposto nos incisos I e TI do caput deste artigo ao servidor 
que esteja posicionado no último padrão de vencimento do primeiro ou do segundo 
nível de sua carreira e que não atenda à escolaridade especificada para o nível 
subseqüente ao que esteja posicionado. 

§ 6° - O posicionamento do servidor no nível da estrutura da carreira do cargo 
ocupado observará, nos termos de regulamento, o seu grau de escolaridade e o seu 
padrão de vencimento. 

§ 7o - Na avaliação de peiformance do servidor deverão ser consideradas, nos 
termos de regulamento. as finalidades do sistema de carreira a que se refere o art. 1 o 

desta resolução. 
§ go- O servidor em estágio probatório somente fará jus ao pagamento dos padrões 

de vencimento obtidos mediante promoção, sem efeito retroativo, q:uando aprovado 
no estágio prob:ftório. 

Art. 4° - Nos termos de regulamento, a gratificação a que se refere o art. 28 da 
Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990, somente será concedida, a cada 
interstício de 2 (dois) anos civis, limitada a 7 (sete) vezes, ao servidor posicionado no 
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padrão AL-52 que obtenha, nos dois anos do período aqmstttvo, a pontuação 
mínima exigida na avaliação de peifonnance e que possua a escolaridade especificada 
para o nível em que estiver posicionado. 

Parágrafo único - O primeiro período aquisitivo da gratificação de que trata este 
artigo tem início no ano em que o servidor alcançar o padrão AL-52. 

Art. 5" - A compatibilização entre os períodos aquisitivos referentes aos institutos 
de que tratam os arts. 4°,5° e lO da Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995, com 
os referentes aos institutos de que tratam os art. 2" e 4" desta resolução dar-se-á na 
forma de regulamento. 

Art. 6" - O disposto nos arts. 1" a 5" aplica-se ao servidor pertencente ao Grupo de 
Execução, a que se refere o art. 5° da Resolução no 5.105, de 26 de setembro de 1991. 

Art. 7o- O "caput" e o inciso V do art. 3o da Resolução no 5.100, de 29 de junho de 
1991, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3"- O quantitativo de cargos por gabinete parlamentar é estabelecido no início 
da Legislatura, mediante indicação do titular do gabinete e aprovação do 1°-
Secretário, observadas as seguintes normas: 

V - o interstício mínimo de trinta dias para as alterações na lotação numérica de 
cada gabinete parlamentar.". 

Art. 8° - A pontuação de que trata o art. 3° da Resolução no 5.179, de 23 de 
dezembro de 1997, fica destinada, na sua totalidade, somente para utilização na 
estrutura de cargos do gabinete parlamentar, respeitado o limite máximo de 23 (vinte 
e três) cargos. 

Art. 9° - Os cargos de Secretário Parlamentar e de Auxiliar de Gabinete Parlamentar 
de que trata o item 5 do inciso I do Anexo I da Lei no 9.384, de 18 de dezembro de 
1986, passam a denominar-se, respectivamente, Assistente Legislativo I e Assistente 
Legislativo, mantidos os respectivos códigos, forma de provimento e padrões de 
vencimento AL-20 e AL-13, com os quantitativos respectivamente fixados no item 5 
do inciso I do Anexo I da mencionada lei. 

Art. lO- O art. li da Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

··Art. 11 -Fica revogado o art. 7° da Resolução n° 5.111, de 19 de dezembro de 
1991.". 

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de I o de janeiro de 2002. 

Art. 12 -Ficam revogados o inciso 11 do art. 3° da Resolução no 5.100, de 29 de 
junho de 1991, o parágrafo único do art. 9° da Resolução no 5.118, de 13 de julho de 
1992, com a redação dada pelo art. 3° da Resolução no 5.123, de 4 de novembro de 
1992, e as disposições em contrário, em especial, os arts. 3°, 4°, 5°, 6°, r e 10 da 
Resolução n° 5.157, de 13 de julho de 1995. 

Sala de Reuniões da Mesa, 17 de dezembro de 200 I. 
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José- Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.29112000 
(Nova Redação, nos termos do Art. 138, § 2•, do Regimento Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela dispõe sobre a isenção 
de taxas para expedição de segunda via de Cédula de Identidade e Carteira de 
Habilitação de pessoas que comprovarem que foram vítimas de furto ou roubo. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo 0° 1, com a 
Emenda no 1, apresentada em Plenário. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no zo turno e elaborar a redação 
do vencido, que é parte deste parecer. 

Durante a discussão do projeto, o Deputado Mauro Lobo apresentou emenda que o 
relator decidiu acolher, razão pela qual passa-se a emitir nova redação do parecer. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva estabelecer a isenção do pagamento de taxas 

para expedição de segunda via de Cédula de Identidade e Carteira de Habilitação de 
pessoas que comprovarem que foram vítimas de furto ou roubo, não discriminando 
ninguém. 

Como foi analisado anteriormente, a Lei Complementar Federal no 101, de 
4/5/2000, estabeleceu, em seu art. 14, que a ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência c nos dois seguintes, além de atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. entre outras medidas. Entre essas medidas inclui-se a adoção de 
medidas de compensação, "por meio do aumento da receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição". como diz expressamente o inciso 11 do art. 14 acima mencionado. 

Também consideramos oportuno que se substitua a Unidade Fiscal de Referência-
UFIR-. extinta, por uma unidade estadual a ser criada, para que se facilite a aplicação 
da legislação tributária estadual. Ressalvamos, no entanto, que a medida proposta não 
implicará a correção, no exercício de 2002, nos valores atualmente praticados. 

Para concretizar as medidas descritas, julgamos conveniente a apresentação, ao 
final deste parecer, de um novo substitutivo ao projeto, em que se incluem também os 
dispositivos já apreciados e aprovados no 1 o turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.291/2000 no 2" 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 

SUBSTITUTIVO N" I 
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Altera as Leis n"s 13.599, de 20 de junho de 2000, e 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, concedendo as isenções e criando as taxas que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica isenta do pagamento das taxas a que se referem os itens 3.5, 4.2, 5.4 e 
8.1.2 da Tabela D, a que se refere o art. 115 da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, a confecção da segunda via do documento na hipótese de haver sido o original 
furtado ou roubado. 

Parágrafo único - Condiciona-se a isenção de que trata este artigo: 
I - à apresentação de cópia da ocorrência policial, autenticada pela autoridade que a 

emitiu, contendo o registro dos documentos roubados ou furtados; 
li - à requisição da segunda via do documento no prazo de sessenta dias contados 

do registro policial do roubo ou do furto. 
Art. 2" - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 91 - ............................................ .. 
§ 1 o - A microempresa fica isenta do recolhimento das taxas previstas nos subi tens 

2.1, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 e no item 3 da Tabela A, 
anexa a esta Lei. 

§ 3"- ................................................... .. 
III- das taxas previstas nos subitens 2_7 e 2.10 da Tabela A, anexa a esta lei, o 

produtor rural:". 
Art. 3" - Ficam extintas as taxas previstas nos subitens 2.8, 2.22, 2.23, 2.26, 2.31, 

2.32 e 2.33 da Tabela A, da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 
Art. 4" - Fica extinta a Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio na 

modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou similar, a que 
se refere o§ 2' do art. 92, da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 5° - Fica criada a taxa de renovação do licenciamento anual de veículo, 
acrescentando-se à Tabela D, a que se refere o art. 115 da Lei n" 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, com as modificações introduzidas pelas Leis n"s 12.032, de·21 de 
dezembro de 1995, e 12.425, de 27 de dezembro de 1996, o seguinte item 5.!8: 
5.18 Renovação do 28 

licenciamento anual de veículo ,5 

Art. 6" - O art 224 da Lei n" 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 224- As importâncias fixas ou correspondentes a tributos, multas, limites para 
fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação passam a ser expressas 
por meio de múltiplos e submúltiplos da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, 
que figurará, na legislação tributária, sob a forma abreviada de UFEMG. 

§ 1 o - As menções, na legislação uibutária estadual, à Unidade Fiscal de Referência 
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- UFIR - consideram-se feitas à UFEMG, bem como os valores em UF!Rs 
consideram-se expressos em UFEMGs. 
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§ 2°- Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às menções e aos valores expressos 
em Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs -,hipótese em que 
os valores expressos em UPFMGs deverão ser multiplicados por fator equivalente a 
48,98 (quarenta e oito inteiros e noventa e oito centésimos). 

§ 3° - O valor em unidade monetária nacional da UFEMG, para vigência em cada 
exercício financeiro, será divulgado até o dia 15 de dezembro do ano anterior, por 
meio de resolução da Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 4"- O valor da UFEMG será atualizado anualmente pela variação do Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período de doze meses, 
compreendido entre novembro de um ano a outubro do ano seguinte. 

§ 5 o - O valor da UFEMG para o exercício de 2002 será de R$ 1,0641 (um inteiro e 
seiscentos e quarenta e um décimos de milésimos de real). 

§ 6° - O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que os valores estejam 
expressos, na legislação tributária, em unidade monetária nacional.". 

Art. 7°- Os subitens da Tabela A a que se refere o art. 92 da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, na redação dada pela Lei n• 13.430, de 28 de dezembro de 1999, 
passam a vigorar com as alterações introduzidas pelo Anexo I desta lei. 

Art. 8° - Fica assegurado aos devedores de empréstimos junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, remanescentes das 
operações dos Bancos BEMGE, CREDIREAL e MinasCaixa, o direito de quitar o 
pagamento das dívidas por meio de precatórios de sua titularidade, obtidos mediante 
sentença judicial transitada em julgado, contra órgãos da administração direta e 
entidades da administração indireta do Estado de Minas Gerais. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir do 1 o dia do exercício seguinte ao da data de sua publicação. 

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 13.599, 
de 20 de junho de 2000. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 7° da Lei no de de 200 ) 

Tabela A 
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridade 

Administrativa 
(A que se refere o art. 92 da Lei D0 6.763, de 26 de dezembro de 1975) 

*-A Tabela A foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 18112/01. 
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise -

Luiz Fernando Faria - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro Leão. 
Redação do Vencido no 1" Turno 
PROJETO DE LEI No 1.291/2000 
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Altera a Lei n• 13.599, de 20 de junho de 2000, que isenta pessoas idosas do 

pagamento de taxas para a confecção da segunda via de documentos roubados ou 
furtados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O art. 1• da Lei n• 13.599, de 20 de junho de 2000, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"An. ] 0

- A pessoa cujos documentos tenham sido roubados ou furtados fica isenta 
do pagamento de taxa para a confecção da segunda via.". 

Parágrafo único - O requerente terá até sessenta dias contados do registro da 
ocorrência policial para solicitar nova via do documento furtado.". 

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

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.512/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o 

Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento 
diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, a elas aplicável, e dá outras providências. 

Aprovado no 1° turno, com as Emendas nos 1, 3, 4, 8, 9, 13, e 2, esta com a 
Subemenda no 1, e ainda com as subemendas que receberam o 0° 1 às Emendas n°s 5, 
1 O e 12, retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § I •, do Regimento Interno, em anexo apresentamos a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame reedita o Programa Micro Geraes, buscando o 

desenvolvimento do Estado, e não simplesmente a adoção de uma política meramente 
fiscalista de arrecadação. 

Em síntese, o novo Programa Micro Geraes resgata importantes benefícios de 
versões anteriores do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 

Com as adequações propostas por esta Comissão, o projeto de lei em tela 
implementa medidas destinadas a garantir a sobrevivência das pequenas empresas e 
das microempresas do Estado, responsáveis pela geração de milhares de postos de 
trabalho, além de criar oportunidades para que aquelas que se encontram atualmente 
na informalidade venham a aderir ao novo Programa Micro Geraes. Assim receberiam 
benefícios da maior relevância, como abatimento do valor do ICMS devido 
proporcional ao número de empregados e na hipótese de investir em equipamentos de 
tecnologia e cursos de capacitação gerencial e profissional. 

O novo Programa Micro Geraes adota, entre outras, as seguintes inovações: 
1 - assegura o enquadramento automático nas faixas de classificação de 
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microempresas e empresas de pequeno porte, sendo que as faixas foram 
adequadas aos valores praticados pelo Governo federal, os quais variam de 
R$68.262,00 a R$277.598,00 do faturamento bruto anual, para o conceito de 
microempresa, e de R$277 .598,00 até R$1.365,240, para o conceito de empresa de 
pequeno porte, aplicando-se reajuste anual dos valores de forma automática; 

2 - permite a opção pelo sistema de débito c crédito; cria incentivo fiscal para as 
empresas que possuam créditos de mercadorias originárias de empresa industrial 
situada em território mineiro; 

3 - elimina o diferencial de alíquota para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, que são obrigadas a adquirir matéria-prima fora do Estado;. 

4 - vincula os depósitos efetuados pelas empresas optantes exclusivamente ao 
FUNDESE-GERAMINAS, que retornarão em forma de linhas de crédito para o setor, 
vedada qualquer dedução; 

5 - cria o Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que, 
entre outras atribuições, deverá acompanhar e monitorar a liberação de linhas de 
credito do FUNDESE; 

6 - assegura abatimentos no total do valor do ICMS devido, desde que as pequenas 
e microempresas venham a manter empregados, façam investimentos em novas 
tecnologias e em cursos de capacitação gerencial e profissional. 

Tendo em vista as discussões amplas realizadas entre representantes da Secretaria 
de Estado da Fazenda e das classes empresariais, industriais e produtores do Estado, 
este relator apresenta as Emendas TI0 S 1 a 8 , de modo a conferir melhor 
operacionalidade ao Programa Micro Geraes e adequá-lo à melhor técnica tributária. 

A Emenda n• I visa alterar a redação do § 6° do art. 14, de modo a reduzir o 
diferencial de alíquota a 50% apenas para as operações com microempresa não 
optantes pelo sistema de débito e crédito. 

A Emenda no 2 acrescenta dispositivo ao projeto visando suprimir distorção 
atualmente existente, para eliminar a exigência de diferencial de alíquota em 
operações internas com carga tributária inferior àquela praticada nas saídas 
subseqüentes com qualquer produto, mercadoria ou serviço. 

A Emenda no 3 , por sua vez, visa suprimir o § 5° do art. 14 do projeto, de modo a 
eliminar a apropriação do crédito presumido de 6% nas compras de empresa industrial 
situada em território mineiro. 

Este relator também apresenta a Emenda no 4 alterando a redação do .. caput" do art. 
1 O, visando eliminar a expressão " depois de decorrido o prazo de cinco anos, contado 
da data de desenquadramento" , bem como de modo a corrigir remissão contida no 
referido artigo. 

A Emenda no 5 que este relator ora apresenta visa adequar a redação do inciso VII 
do art. 11 e seu § 3°, corrigindo remissão e eliminando a expressão •• pelo prazo de 
cinco anos, contado da prática de infração". 

Este relator, por sugestão do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apresenta a Emenda no 
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6, de modo a alterar o Anexo Il, Quadro li, adequando os percentuais aplicáveis à 
capacidade contributiva das empresas optantes do Micro Geraes. A Emenda no 7 tem 
por finalidade corrigir distorções nas alíquotas aplicáveis quando de aquisições 
interestaduais de microempresa ou empresa de pequeno porte junto a contribuinte de 
igual categoria situado em outra unidade da federação. Por último, a Emenda no 8 
amplia para- 60 dias o prazo para pagamento do imposto devido de conformidade com 
o Micro Geraes. 

Conclusão 
Diante do exp-osto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n" L512/2001 

no zo turno, na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°S 1 a 8, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN" I 
Dê-se ao § 6° do art. 14 a seguinte redação: 
"ArL 14- -··--··------·-·-··--·---···----···--·····--·------··--·--········· 
§ 6° - A microempresa não optante do sistema débito e crédito e sujeita ao regime 

de que trata o inciso I do art. 12 desta lei, fica obrigada ao recolhimento do 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do diferencial de alíquota exigido em 
razão das aquisições realizadas em operações interestaduais junto a contribuintes 
situados em outra unidade da Federação;". 

EMENDAN"2 
Acrescente-se o seguinte § 7° ao art. 14: 
"Art. 14- --·-·········································-··--····--····-······· 
§ 7° - A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Micro Geraes 

ficam desobrigadas do recolhimento do diferencial de alíquota exigido em razão de 
operações internas com carga tributária inferior àquela praticada nas saídas 
subseqüentes a que estiver sujeito o produto, a mercadoria ou o serviço, ressalvada a 
hipótese prevista no§ 6" deste artigo;". 

EMENDAN"3 
Suprima-se o § 5" do art. 14 do projeto. 

EMENDAN"4 
SUprima-se do art. 1 O do projeto a expressão "depois de decorrido o prazo de cinco 

anos contados da data de desenquadramento". 
EMENDAN"5 

Dê-se ao inciso VII e ao § 3o do art. 11 a seguinte redação: 
"Art. li - ····-···--··············'···························---·--···-···----·· 
VII - cujo titular ou sócio participem ou tenham participado do capital de outra 

empresa ·que tenha praticado as infrações previstas no inciso III e os atos de que 
tratam os incisos IV a VIII do art. 17, observado o disposto no § 3° deste artigo. 

§ 3° - As vedações a que se referem os incisos VI e VII deste artigo não 
prevalecerão, desde que a empresa ou, se for o caso, o titular ou o representante legal 
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tenham comprovado o pagamento integral do crédito tributário porventura devido 
à reparação do dano ambiental causado, se houver". 

EMENDAW6 
Dê-se ao Anexo I!, Quadros III e IV, e ao Anexo III, a seguinte redação: 

"ANEXO I! 
(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei n", de de 2001) 

QUADROIII 
*-O Quadro III foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de I 8112/01. 

Quadro IV 
*-O Quadro IV foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 18.12.01. 

Anexo III 
(a oue se refere o art. 23 da Lei n" de de 200I) 

Número de Desconto o/o 
Emoreoados 

I IO 
2 15 
3 20 
4 25 
5 30 

de6a9 35 
de !O a 15 40 
de 16 a 20 50 

acima de 20 50 

EMENDAW7 
Acrescente ao ait. 14 o seguinte § 8°: 
"Art.14- .................................................................. . 
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§ 8° - A microempresa e a empresa de pequeno porte que promovam aquisições em 
operações interestaduais junto a outra microempresa ou empresa de pequeno porte 
situada em outra unidade da federação, sem destaque do imposto, ficam desobrigadas 
do recolhimento do diferencial de alíquota.". 

EMENDAW8 
Inclua-se nas Disposições Finais o seguinte artigo: 
"Art . .... - O pagamento do imposto devido de conformidade com esta lei será 

efetuado sessenta dias, após o mês de competência de apuração do imposto". 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator- Rêmolo Aloise- Ivair Nogueira- Luiz Feinando 

Faria - Antônio Andrade - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão. 
Redação do Vencido no I" Turno 
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PROJETO DE LEI N" 1.51212001 

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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Fica assegurado à microempresa e à empresa de pequeno porte tratamento 

diferenciado c simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei. 

Capítulo 11 
Seção I 

Da Definição 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a flrma 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 ou de comunicação c que aufira receita bruta anual igual ou inferior a 
R$277 .598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos). conforme as faixas definidas no Quadro I do Anexo I desta lei; 

II - 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 ou de comunicação e que aufira receita 
bruta anual superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e 
nove!'ta e oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$1.365.240,00 (um 
milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos. e quarenta reais), conforme o Quadro 
11 do Anexo I desta lei. 

§ 1 o - A existência de mais de um estabelecimento da mesma empresa dentro do 
Estado não descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a 
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda os limites 
fixados nos Quadros I e li do Anexo I e suas atividades, consideradas em conjunto, 
enquadrem-se nas normas desta lei. 

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício. apresentar receita bruta anual 
acumulada superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e 
noventa e oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$1.365.240,00 (um 
milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) será reclassificada, 
a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a 
respectiva faixa de classificação. 
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§ 3° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, apresentar 
receita bruta: 

804 

I - superior ao limite previsto para sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta 
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo com sua nova faixa 
de classificação; 

li - inferior ao limite previsto para sua faixa de classificação será reclassificada, a 
partir do mês subseqüente, de acordo com sua nova faixa de classificação; 

III - a mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de importância já 
recolhida em razão da classificação anterior. 

§ 4"- A mudança de faixa de classificação de que tratam os §§ 2" e 3" deste artigo 
não auto:riza a restituição de importância já recolhida em razão da classificação 
anterior. 

Seção li 
Da Equiparação da Microempresa Coletiva- MEC 

Art. 3°- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei: 
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$68.262,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e 
dois reais); 

II - as associações de pequenos produtores de agricultura familiar que realizem 
operações em nome dos associados, que, individualmente, apresentem receita bruta 
anual igual ou inferior a R$68.262,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e dois 
reais). 

Capítulo III 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 4° - Para fins de apuração da receita bruta anual, será considerado o período 
compreendido entre 1 o de janeiro e 31 de dezembro do ano base. 

§ 1°- A receita bruta anual da microempresa e da empresa de pequeno porte será 
apurada com base: 

I - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do estabelecimento, 
inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de transporte e 
de comunicação, e da margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo, relativo a cada setor de atividade econômica; 

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do estabelecimento, 
inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de transporte e 
de comunicação, e da margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo, relativo a cada setor de atividade econômica; 

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do estabelecimento, 
inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de transporte e 
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IV - no preço do serviço cobrado, na geração, emissão, transmissão, retransmissão, 
repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer 
processo. 

§ zo - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na escrita fiscal ou 
contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma do parágrafo 
anterior, se superior. 

§ 3"- A apuração da receita bruta da microempresa e da empresa de pequeno porte 
será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou 
prestações realizadas. 

§ 4°- A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior comPreenderá todas as 
receitas operacionais auferidas pela empresa. 

Art. SO- Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do período 
a que se refere o "caput" deste artigo, o limite da receita bruta será apurado 
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a empresa 
que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente comprÓvada nos 
documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 6"- Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta anual, os 
valores correspondentes: 

I - às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, inclusive 
o serviço de transporte com eles relacionado, respeitado o disposto no § 1 o do art. 4°; 

II - às operações de devolução de mercadoria para a origem e às transferências de 
mercadoria para outro estabelecimento da mesma empresa, situado no Estado, 
respeitado o disposto nos §§ 2" e 3" do art. 4 o. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente para os 
efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso n do art. 24 e do abatimento do 
depósito previsto no inciso III do art. 23, não serão considerados os valores referentes 
a: 

I- saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição tributária; 
11 - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
III - saida de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do disposto 

no inciso vn do art. 17; 
IV- saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da Federação. 

Capírulo IV 
Do Enquadramento e do Reenquadramento 

Seção I 
Do Enquadramento 

Art. 7° - São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta lei: 
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I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do representante 

legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita bruta realizada no ano 
anterior, apurada na forma do art. 4°, foi igual ou inferior aos limites fixados no art. 
z·. observado o disposto no art. li; 

li - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular ou do 
representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita do ano em 
curso, apurada na forma do art. 4°, não excederá os limites fixados no art. 2°, 
observada a proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento e o 
disposto no art. li; 

Parágrafo único - Na hipótese de a receita bruta do primeiro ano de atividade 
ultrapassar o limite declarado, será observado o disposto no art. 22. 

Art. go - O enquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte será 
efetuado automaticamente, no mesmo exercício, observadas as faixas de classificação 
definidas nos Quadros I e li do Anexo I desta lei. 

§ 1 o- Os benefícios previstos nesta lei aplicam-se a partir do enquadramento. 
§ 2° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo dispensará, 

no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado e simplificado para efeito 
de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 3°- O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade aplica-se, a 
partir do enquadramento e para a empresa já constituída, a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção li 
Do Reenquadramento 

Art. go - Após o primeiro ano de atividade, a empresa que perder pela primeira vez 
a condição de empresa de pequeno porte em decorrência de excesso de receita bruta 
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se, por mais uma vez, a partir do 
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às 
operações ou às prestações realizadas a contar do desenquadrarnento e até a data do 
reenquadramento. 

Art. 1 O - O reenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte que 
tenham sido desenquadradas na forma prevista no art. 19 poderá ser autorizado por 
mrus uma única vez, depois de decorrido o prazo de cinco anos, contado da data do 
desenquadramento, mediante comprovação do pagamento integral do crédito 
tributário porventura devido ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental 
causado. 

Capítulo V 
Das Vedações 

Art. 11 - Está excluída do regime desta lei a empresa: 
I- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mrus de 10% (dez por cento) 

do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das empresas 
interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2° desta lei; 
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li - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 

empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa 
autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 1999; 

III - que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, preste 

serviço para outra empresa transportadora; 
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do seu 

titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do crédito 
tributário; 

VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício de sua 
atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à legislação ambiental; 

VII - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra empresa 
que tenha praticado as infrações previstas no inciso III e os atos de que tratam os 
incisos IV a VIII do art. 19, observado o disposto no§ 3• deste artigo. 

§ I • - O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à participação da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de 
subcontratação ou em consórcio de exportação ou de venda no mercado interno. 

§ zo - A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não se aplica a sucursal que 
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão social, mesmo que 
continue com marca sob a forma de franquia. 

§ 3° - As vedações a que se referem os incisos VI e VII deste artigo prevalecerão 
pelo prazo de cinco anos, contado da prática da infração, desde que a empresa ou, se 
for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado o pagamento integral do 
crédito tributário porventura devido e a reparação do dano ambiental causado, se 
houver. 

Capítulo VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Microempresa 

Art. 12 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita ao pagamento 
mensal do ICMS apurado da seguinte forma: 

I - a que optar pelo sistema de base fixas fica sujeita ao pagamento mensal do 
ICMS, conforme disposto na coluna "d" do Quadro III do Anexo li, de acordo com a 
sua faixa de enquadramento definido no Quadro I do Anexo I, sendo-lhe vedado 
efetuar a transferência de crêdito de ICMS nas operações e transferências que realizar, 
como também apropriar-se de créditos fiscais devidos nas suas aquisições; 

li - se optar pelo sistema normal de débito e crédito, ·o imposto é não cumulativo,. 
compensando-se o que for devido em cada operação· relativa a circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação 
com o montante cobrado nas anteriores, por este ou por outro Estado; 

a) apurará o ICMS pelo sistema normal de débito e crédito, e o valor devido a título 
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de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do imposto referente 
às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de comunicação prestados e o 
somatório cobrado relativamente à entrada real ou simbólica de mercadoria, inclusive 
energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento de 
serviço de transpone ou de comunicação, e o valor do imposto a recolher, em cada 
mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos percentuais fixados na coluna "e" 
do Quadro III do Anexo li; 

b) o valor do ICMS a pagar, conforme opção realizada no inciso 11 deste artigo, será 
obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os abatimentos previstos no 
Capítulo X, observado o disposto no art. 26; 

c) fica assegurada a microempresa optante pelo sistema normal de débito e crédito a 
realização de transferência integral do ICMS incidente em suas operações e 
prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais; 

d) fica assegurado a microempresa optante pelo sistema normal de débito e crédito 
o processamento do abatimento integral, sob a forma de crédito, do ICMS cobrado 
relativamente à entrada real ou simbólica de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou 
bem para uso, consumo ou ativo permanente, c o recebimento de serviço de transporte 
ou de comunicação. 

Seção li 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Empresa de Pequeno Porte 

Art.l3- A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei fica sujeita ao 
pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma; 

I - o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores, por este ou 
por outro Estado; 

li - o ICMS será apurado pelo sistema normal de débito e crédito, e o valor devido 
a título de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do imposto 
referente às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de comunicação 
prestados k e o somatório cobrado relativamente à entrada real ou simbólica de 
mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo 
permanente, e o recebimento de serviço de transporte ou de comunicação, e o valor do 
imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos 
percentuais fixados na coluna "e" do Quadro III do Anexo I!; 

III - O valor a pagar será obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os 
abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 26; 

IV - fica assegurada a transferência integral do ICMS incidente em suas operações 
e prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas 
fiscais; 

V - processará o abatimento integral, sob a forma de crédito, do ICMS cobrado 
relativamente à entrada real ou simbólica de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou 
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Art. 14 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelos 
contribuintes, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS. 

§ 1° - Os contribuintes relacionados no inciso li do art. 12 e no art. 13 terão 
assegurado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitirem. 

§ 2° - Os contribuintes relacionados no inciso anterior ficam dispensados do estorno 
proporcional dos créditos do ICMS em razão das reduções do imposto devido previsto 
nesta lei. 

§ 3° - Exercida a opção prevista no § 1 o deste artigo, o regime adotado será 
aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a alteração antes 
do término do exercício, ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no 
art. 17 e, mediante requerimento do interessado, por concessão fundamentada da 
autoridade fazendária. 

§ 4' - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica vedado, no 
primeiro ano de fruição desta lei, o reenquadramento no mesmo exercício de sua 
ocorrência. 

§ 5' - Os contribuintes relacionados no inciso 11 do art. 12 e no art. 13 terão a 
garantia de que o imposto relativo aos créditos de mercadorias originárias de empresa 
industrial situada em território mineiro terá o seu valor para apropriação multiplicado 
pelo índice de I ,06% (um inteiro e seis centésimos por cento). 

§ 6° - A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Micro Geraes 
ficam desobrigadas do recolhimento do diferencial de alíquota nas aquisições 
realizadas em operações interestaduais junto a contribuintes situados em outra 
unidade da Federação. 

Art. 15 -A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
I - prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária; 
li - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se ache 

obrigado em virtude de substituição tributária; 
III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem 

destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e serviço iniciado 
ou prestado no exterior; 

V - entrada em território mineiro, em decorrência de operação interestadual, de 
petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, bem como 
de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou industrialização; 

VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada . de 
documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo; 
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Parágrafo único- O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica à pessoa 
jurídica ou frrrna individual regularmente constituída e inscrita no Cadastro do 
Contribuinte do ICMS que promova operações relativas à fabricação de sorvetes, 
bolos e tortas geladas, coberturas, caramelos, .. marshmallow" e outros sabores, 
Código de Atividade Econômica-CAE 26.9.1.001, desde que seja optante do 
Programa Micro Geraes e que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores 
definidos no art. 2• desta lei. 

Art. 16 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na forma e 
nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais exigências legais, a: 

I - fazer cadastramento fiscal; 
li - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos atos 

negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as despesas, observados os 
prazos decadenciais; 

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas à preservação 
da quota-pane do ICMS devida aos municípios; 

IV- emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou prestação que 
realizar, assegurado o destaque do ICMS, nas hipóteses previstas na alínea "'c" do 
inciso U do art. 12 e no inciso IV do art. 13; 

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na legislação 
tributária. 

Parágrafo único - A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão ser 
dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos demais 
documentos fiscais, conforme disposto em regulamento. 

Capítulo VII 
Do Desenquadramento 

Art. 17 - Perderá a condição de microempresa e de empresa de pequeno porte 
aquele que: 

I - deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 11 desta lei; 

II - ultrapassar os limites de receita bruta anual previstos no art. 2°, observado o 
disposto nos arts. go e 1 O; 

III- praticar as seguintes infrações: 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou reduzir 

tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na qualidade 

de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo descontado ou cobrado que deveria 
recolher aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal 
relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 
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d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 

inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco, e comprovado o 
efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou documento 
equivalente referente a venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento; 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, além dos 
previstos neste artigo; 

V - praticar ato ou realizar atividade consideradas lesivas ao meio ambiente, sem 
prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das cominações legais cabíveis; 

VI- constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio, 
acionista ou titular; 

Vil - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de 
exibição de livro ou documento de exibição obrigatória; 

Vill - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao 
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as 
atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou onde se encontrem bens de 
posse ou propriedade da empresa. 

§ 1° - O descnquadrarnento da microempresa e da empresa de pequeno porte 
retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas neste artigo e 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência. 

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e li deste artigo, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de sua 
circunscrição até o 15° dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer o 
desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3• - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso III deste artigo, o 
desenquadrarnento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da 
infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for 
o caso, da ação penal cabível. 

§ 4° - Nas hipóteses _ previstas nos incisos IV a Vill deste artigo. o 
desenquadramento será determinado de oficio e retroagirá à data da prática da 
infração, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso. da ação 
penal cabí v e!. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 18 - A pessoa jurídica e a firma individual que, sem observância do disposto 
nesta lei, se enquadrarem como microempresa e empresa de pequeno porte ficam 
sujeitas às seguintes consequências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
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a) pagamento do ICMS devido, como se isenção ou redução alguma houvesse 

existido, com todos os acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei 0° 6. 763, de 26 
de dezembro de 1975; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa e empresa de 
pequeno porte; 

li - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo 
com todos os acréscimos legais e do cancelamento da inscrição, será aplicada em 
dobro a multa prevista no inciso li do art. 56 da Lei n' 6. 763. de 26 de dezembro de 
1975, admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso li, poderão ser aplicadas, ainda, as multas 
por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei TI0 6. 763, de 26 de 
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 19 - A pessoa jurídica, a firma individual ou a pessoa física que se mantiverem 
enquadradas no regime desta lei mesmo tendo perdido a condição de microempresa e 
de empresa de pequeno porte, por excesso de receita bruta ou por superveniência de 
situação impeditiva prevista no art. 11, ficam sujeitas às seguintes conseqüências: 

I- havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido pelas operações ou prestações praticadas após o fato 

determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à mora 
previstos na Lei n' 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa e empresa de 
pequeno porte; 

li - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo 
com todos os acréscimos legais e do cancelamento da inscrição, será aplicada em 
dobro a multa prevista no inciso li do art. 56 da Lei n' 6.763, de 26 de dezembro 
de1975, admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso li, poderão ser aplicadas, ainda, as multas 
por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 20 - A exigência do tributo, com os acréscimos e penalidades legais, na forma 
do artigo anterior, também se aplica aos casos em que a irregularidade se reflra à falta 
de pagamento do ICMS em decorrência de inadequada posição nas faixas de receita 
bruta anual, constantes nos Anexos I e li desta lei. 

Capítulo IX 
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de Comerciantes 

Ambulantes e das Associações de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar 
Seção I 

Do Tratamento Tributário e Fiscal 
Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de comerciantes 

ambulantes e as associações de pequenos produtores da agricultura familiar, 
observado o disposto em regulamento, ficam obrigadas a: 
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I- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
li - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou associados, 

apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
a receita bruta global apurada no mês anterior, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 6° desta lei; 

III- emitir documentos fiscais; 
IV- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por cooperado ou 

associado; 
Vlll - observar o disposto no inciso I do art. 12 desta lei. 
§ 1" - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do cooperado ou 

associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou associação de que 
faça pane, nas condições previstas neste artigo. 

§ 2° - As cooperativas e as associações de que trata este artigo respondem, 
solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas obrigações decorrentes de 
operação por eles realizada. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE 

An. 22 - Os conuibuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, inclusive as 
cooperativas e associações definidas no art. 3°, poderão abater do ICMS devido no 
período o valor correspondente ao depósito efetuado em beneficio do Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei n" 11.396, de 6 de janeiro de 1994, até o limite mensal 
de: 

I - R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa relacionada no 
inciso I do art. 12; 

11 - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da receita bruta mensal, pelos 
contribuintes relacionados no inciso 11 do art. 12 e no art.l3 desta lei; 

III - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se tratar de 
cooperativa de produtores artesanais, de comerciantes ambulantes e dos contribuintes 
relacionados no inciso II do art. 12, observado o disposto no parágrafo único do art. 
6". 

§ 1 o ,. Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será efetuado 
dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS. 

§ zo - Os valores correspondentes aos depósitos efetuados serão creditados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda diretamente na conta do FUNDESE-GERAMINAS, 
vedada qualquer dedução. 

L---------0--------' 
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Seção li 

Da Política de Estímulo ao Emprego 
Art. 23 - Os contribuintes relacionados no inciso li do art. 12 e no art. 13 poderão 

abater mensalmente do ICMS devido o valor resultante da aplicação do percentual 
previsto no Anexo III desta lei, correspondente ao número de empregados 
regulannente contratados, tomando-se como base o último dia de cada- mês, 
observado o disposto no art. 26 desta lei. 

Parágrafo único - O abatimento previsto neste artigo fica condicionado à 
comprovação da regularidade da situação dos empregados, nos âmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção III 
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

Art. 24- Os contribuintes relacionados no inciso li do art. 12 e no art. 13 poderão 
abater, mensalmente, do ICMS devido no peóodo, 50% (cinqüenta por cento) do 
valor despendido, a título de treinamento gerencial ou de pessoal. vinculado a sua 
atividade econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1 o - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à comprovação, 
perante a autoridade fazendária competente, do efetivo dispêndio, mediante 
apresentação do recibo do pagamento. 

§ 2° - Para fins do disposto neste artigo, fica assegurada aos contribuintes 
relacionados no inciso li do art. 12 e no art. 13 a atualização anual do valor 
despendido a título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado à sua atividade 
econômica, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IG-DI -, observados os dozes meses do exercício 
imediatamente anterior. 

Seção IV 
Da Política de Estimulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - Os contribuintes a que se referem o inciso li do art. 12 e o art. 13 poderão 
abater mensalmente do ICMS devido no peóodo até 45% (quarenta e cinco por cento) 
do valor despendido a título de investimento em máquinas, equipamentos, 
"softwares", "hardwares", instalações ou aquisição de novas tecnologias necessários 
ao desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1 • - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à apresentação da 
nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo prazo mínimo de doze meses, 
contado da data de sua aquisição, observado o seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a contar da data 
da sua aquisição, o abatimento de que trata o ''caput" deste artigo será cancelado a 
partir do mês em que foi efetuada a venda; 

11 - na hipótese do inciso I, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados será 
recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação 
distinto, no prazo fixado em regulamento. 

~------------~------------~ 
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§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende 

automaticamente a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e II do § 1 o deste 
artigo. 

§ 3" - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de abatimento a 
que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor de aquisição, 
observado o seguinte: 

I- o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao funcionamento 
do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

li - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o início da 
efetiva utilização do equipamento; 

Ill - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos, a contar do 
início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este parágrafo será 
cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

IV- na hipótese do inciso III, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados será 
recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação 
distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 4" - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do benefício correspondente à aquisiçao do 
equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos III e IV do § 3". 

§ 5° - Os contribuintes relacionados no inciso IT do art. 12 e no art. 13 poderão 
atualizar o valor do incentivo definido no .. caput" deste com base na variação 
acumulada pelo IGPI-DI, ou por índice oficial que venha a substituí-lo. 

Seção V 
Das Disposições Gerais 

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25 não poderá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma da letra do inciso 11 
do art. 12 e do art. 13. 

§ I" - Os abatimentos de que tratam os arts. 22 a 25 serão efetuados a partir do mês 
em que ocorrer a opção por eles. 

§ zo - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica condicionado ao 
recolhimento tempestivo do ICMS. 

§ 3" - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de desenquadramento 
previstas no art. 19, a microempresa e a empresa de pequeno porte terão cancelados, 
automaticamente, os benefícios previstos neste capítulo. 

§ 4o - Verificada a infração de que trata o inciso III do art. 17, serão suspensos os 
benefícios previstos neste capítulo, a partir do recebimento do auto de infração até a 
quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente. 

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela perda do 
direito ao abatimento das parcelas que seriam deduzidas do ICMS devido., na forma 
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disposta neste capftulo, durante o período em que vigorar a suspensão. 

Capítulo XI 
Do Apoio Creditício 

Art. 27 - Os dispositivos da Lei n" 11.396, de 6 janeiro de 1994, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. I o- Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, com o objetivo de dar suporte financeiro c 
adotar linhas de crédito específicas, setoriais e regionais, nos programas de fomento e 
desenvolvimento das microempresas, das empresas de pequeno porte, de cooperativas 
e médias empresas localizadas no Estado de Minas Gerais. 

Art. 3"- ............................................................................ .. 
III - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos com 

recursos do fundo, ressalvados os retornos originados das operações financiadas por 
recursos das doações destinadas ao Programa de Apoio Creditício ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de 
Minas Gerais FUNDESE- GERAMINAS, regulamentado pelo Decreto n" 39.755, de 
21 de julho de 1998, os quais integrarão o mencionado Programa GERAMINAS, bem 
como os rendimentos das aplicações temporárias de caixa, integrarão as linhas de 
crédito específicas setona1s e regionais dos programas de fomento ao 
desenvolvimento e terão a sua destinação definida em reunião do Grupo Coordenador, 
cuja ata será publicada no diário oficial do Estado, observado o disposto no § 2° do 
art. 22 desta lei. 

Art. 5"- ........................................................................ . 
V- (suprimido) 
VI- os juros serão de, no máximo, 3% a.(três por cento ao ano), mais a variação da 

TJLP.". 
Capítulo XII 

Do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
Art. 28 - Fica criado o Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, cabendo aos seus membros, no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
data de publicação desta lei, eleger o Presidente e o Secretário, bem como aprovar o 
seu regimento interno. 

§ I o - São atribuições do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte: 

I - acompanhar e monitorar a divulgação e implantação do Programa de Fomento 
ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado 
de Minas Gerais- Micro Geraes -; 
li- acompanhar e monitorar as linhas de crédito específicas, setoriais e regionais e 

os programas estruturados e implantados no FUNDESE e, em especial, os financiados 
pelas contribuições realizadas pelos contribuintes optantes pelo Micro Geraes; 

III - assessorar a formulação de políticas de apoio e fomento ao segmento dos 
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IV - implementar ações que levem à consolidação e integração dos diversos 
programas de apoio ao segmento das microempresas e das empresas de pequeno 
porte. 

§ 2° - Compete ao Fórum de que trata este artigo acompanhar e avaliar a 
implementação efetiva desta lei, visando ao seu cumprimento e aperfeiçoamento. 

§ 3o - São membros integrantes do Fórum Permanente da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte: 

I - I (um) representante da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
II- 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
III - I (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG-; 
IV - I (um) representante da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais-

FCEMG-; 
V- I (um) representante da Federação das Cânlaras de Dirigentes Lojistas de Minas 

Gerais- FCDL-MG -; 
VI - I (um) representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais-

FAEMG -; 
Vil - I (um) representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Minas Gerais- SEBRAE-MG -; 
VIII- I (um) representante da Federação das Associações Comerciais do Estado de 

Minas Gerais- FEDERAMINAS. . 
Capítulo XIII 

Disposições Finais 
Art. 29 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente pela variação 

do Índice Geral de Preços- Disponibilidade Interna- IGP-DI -. observados os doze 
meses do exercício imediatamente anterior. 

Art. 30 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio, a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal da 
microempresa e da empresa de pequeno. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em qualquer 
outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição fazendária, os 
livros e documentos fiscais exigidos para as providências cabíveis. 

Art. 31 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado dispensarão 
tratamento especial à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas 
nesta lei, na compra de material de consumo e de equipamento permanente. 

Art. 32 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à empresa· de 
pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e a legislação relativa ao ICMS. 
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Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo sem que tenha 
ocorrido a regulamentação da lei, aplicar-se-ão automaticamente os valores das faixas 
de enquadramento referidos nos Quadros I e I! do Anexo I e dos Quadros III e IV do 
Anexo I! desta lei. 

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de 1' de janeiro de 2002. 

Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário, respectivamente, as da Lei no 
13.437, de 30 de dezembro de 1999, mantidas as disposições relativas ao tratamento 
fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno porte, previstos 
na Lei n' 10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

ANEXO! 
(a que se refere o art. 2' da Lei n', de de 2001) 

Quadro I 
*·O Quadro I foi publicado na eaição do "Diário do Legislativo" de 18.12.01. 

Quadro 11 · 
E d mpresa e Pequeno Porte 

Faixa RBA - Receita 

F- 1 De R$277.598,81 a 

R$34 1.310,00 

F-2 De R$341.310,0 I a 

R$4 77.834,00 

F- 3 De R$477.834,01 a 

R$614.358,00 

F-4 De R$614.358,01 a 

R$750.882,00 

F-5 De R$750.882,01 a 

R$819.144,00 

F-6 De R$819.144,01 a 

R$955.668,00 

F-7 De R$955.668,01 a 

R$1.092.192,00 
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F- 8 

F-9 

De R$1.992.192,01 a 

R$1.228.716,00 

De R$1.228.716,01 a 

R$1.365.240,00 

Anexo II 
(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei no, de de 2001) 

QUADROIII 
* -O Quadro III do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.12.01. 

Quadro IV 
O Quadro IV do Anexo I foi publicado na edição do ''Diário do Legislativo" de 
18.12.01. 

Anexo III 
fi 23 da Lei n° de de 2001) a que se re ere o art. 

NÚMERO DE DESCONTO 
EMPREGADOS % 

I 4 
2 8 
3 12 
4 16 
5 20 

de6 a9 23 
de !Oal5 26 
de!Oal5 26 
de 16a20 28 

acima de 20 30 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.784/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei sob comento objetiva 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de 
Boa Esperança. 

Aprovado o projeto no ] 0 turno, na forma do Substitutivo D0 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 
zo turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

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

Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em tela não encontra 
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarretando despesas para os 
cofres públicos nem causando impacto na lei orçamentária. Representa apenas uma 
diminuição no ativo permanente do Tesouro, a qual, de certa forma, será amplamente 
compensada pelos benefícios que poderão representar para a população do município 
agraciado com a doação. 

A autorização legislativa "in casu" vem atender ao disposto no §2° do art. 105 da 
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, que a torna obrigatória ao se fazer movimentação 
dos valores do Tesouro através de venda ou doação 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos princípios 
que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta Comissão dar parecer 
favorável ao projeto que o formaliza. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• I. 784/200 I no 2• 

turno, na forma do vencido no -1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz Fernando 

Faria - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N• 1.784/2001 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ac Município de Boa Esperança 

imóvel constituído de terreno e respectivas benfeitorias, com área de 1.100,00m2 (mil 
e cem metros quadrados), situado na zona rural, no local denominado Barro ·Preto, 
nesse município, com as seguintes confrontações: frente de 20,0m com João Batista 
de Almeida, fundos de 20,0m com Antônio Cãndido de Almeida, à direita, de 55,0m, 
com João Batista de Almeida e à esquerda, de 55,0m, com a Escola Estadual do Barro 
Preto, registrado sob o n• 6.510, a fls. 13 do livro n• 3-N, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Boa Esperança. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se ao 
funcionamento dã Associação Comunitária do Barro Preto. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

ERRATA 

L---------0---------l 



EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 * 
EMENDAN"22 
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Na publicação da emenda em epígrafe, verificada na edição de 2511012001, na pág. 
25, cal. 3, após "III- Três Marias.", inclua-se o seguinte: 

"§ 1"- ··············································································· 
§2"- ................................................................................. ". 
* - Fica sem efeito a errata relativa ao mesmo texto, publicada na edição de 

15112/2001. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 208' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 12/12/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - I' Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do Dia): 
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n" 14.899; discurso do Deputado João Leite; votação secreta; 
inexistência de número regimental para votação; anulação da votação~ questão de 
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental para 
votação; renovação da votação secreta; inexistência de quórum para votação; 
anulação da votação; questão de ordem; renovação da votação secreta; inexistência de 
número regimental para votação; anulação da votação; renovação da votação secreta; 
manutenção - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 1.900/2001; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo 
emenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda n" I - Discussão, em 2" turno, do 
Projeto de Lei n" 1.710/2001; questão de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; 
requerimento do Deputado Sebastião Costa; discurso do Deputado Miguel Martini; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 162/99; 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação do requerimento - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 462/99; encerramento da discussão; discurso do 
Deputado Miguel Martini; votação do Substitutivo n" I; aprovação - Discusão, em I" 
turno, do Projeto de Lei n• 1.439/2001; apresentação das Emendas n"s 67 e 68 e das 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 33 e 56'; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas e com as subemendas à 
Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.442/2001; aprovação - Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.570/2001; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo no 1; aprovação; votação da 
Emenda n• I; rejeição- Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.756/2001; 
apresentação do Substitutivo no 2 e das Emendas n°s 2 a 8; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo e com as emendas à 
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.162/2000; apresentação das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; discurso 
do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; leitura das Emendas n"s 2 e 3; 
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; votação da 
Emenda n" 3; aprovação - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.383/2001; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.497/2001; apresentação do Substitutivo no 1; encerramento da discussão; 
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votação do Substitutivo TI 0 1; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação 
da Emenda n" I; aprovação - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.595/200 I; 
aprovação; declarações de voto - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila- Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos -
Errnano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarqüínio- Irani Barbosa- Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira- João Leite 
- João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves -Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Maria José Haueisen- Maria Olívia-
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9hl5min, 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 Wanderley Âvila, 2"-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2' Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente- Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à za 

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente- Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n" 
14.899, que dispõe sobre a realização de referendo e de plebiscito no Estado. A 
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhamos pela 
derrubada do veto do Sr. Governador ao parágrafo único do art. 2" da Proposição de 
Lei no 14.899. Alega o Governador que a norma que exclui 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 18111/98, 

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



824 
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, de 1998, que se aplica ao Estado, por força até do art. 8" da proposição. 

Por esse motivo, excluo da sanção o parágrafo único do art. 2° da Proposição de Lei 
TI0 14.899, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame". 

Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a fala do Deputado Paulo Piau, criticando a 
confusão, que deve ter sido da assessoria do Governador. Confundiram plebiscito com 
referendo. Lamentavelmente, parece-me que já é uma prática não dar atenção às 
proposições encaminhadas pela Assembléia Legislativa. Pela própria ordem do dia da 
Assembléia Legislativa, constatamos que esse Governo gosta de legislar. A todo 
momento envia à Assembléia Legislativa propostas de lei e propostas de emenda à 
Constituição que atropelam a ação dos Deputados. Essa é uma anomalia que acontece 
em nosso País. 

Temos um Poder Executivo hipertrofiado e um Poder Legislativo respondendo, a 
todo momento, os mandos dele. Se no âmbito federal há um abuso das medidas 
provisórias, nos âmbitos estadual e municipal há um abuso dos decretos, dos decretos-
lei. Constatamos ainda que há no âmbito estadual um abuso de vetos. Sob qualquer 
pretexto, veta-se proposta dos Deputados e projetos de lei. Parece que o Governador 
do Estado não tem conhecimento de um erro dessa monta cometido por sua assessoria 
no afã de serem legisladores a todo momento, deixando de dar às propostas 
apresentadas pelos Deputados o valor que realmente têm. 

Tenho a esperança de que o parlamento de Minas Gerais em algum momento se 
levante contra essa tirania do Poder Executivo do nosso Estado, que o Poder 
Legislativo seja soberano nesses momentos e não aceite que, por um capricho ou por 
um erro, se mantenha um veto. Tenho a esperança de que aqueles lO Deputados que 
sempre votam favoravelmente ao Governo votem, nesse momento em que há um erro 
do Governo em um veto, não contra o Governo, mas a favor da justiça e da verdade. 
A Assembléia Legislativa não pode permitir que esse erro permaneça. 

Ontem, acompanhamos a declaração de um membro do Governo do Estado, que 
fazia uma crítica à Assembléia Legislativa. Segundo ele, no momento em que o 
Governo descobre uma maneira de conseguir recursos, vem a Assembléia Legislativa 
tentar impedir a aprovação de novas taxas. Com muito respeito a esse membro do 
Governo, quero dizer que esse é o papel dos representantes do povo. O povo de Minas 
Gerais não pode mais bancar esse aumento do custo do Governo do Estado. Não 
sabemos com que o Estado gasta tanto. Vamos lutar contra a criação dessas 14 novas 
taxas, além da volta da famosa narcotaxa, que este Governo conseguiu colocar para a 
votação nesta Casa, mas que foi derrotada. 

Quero fazer um apelo ao Presidente desta Casa para que coloque na pauta projeto 
de nossa autoria que exige a apresentação semestral de relatórios das secretarias, dos 
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Estamos lutando contra essas taxas. Consideramos que, assim como no veto, na 
criação de novas taxas também há um equívoco por parte do Governo, e os Deputados 
devem estar ao lado do povo, em vez de atender às ordens do Palácio da Liberdade. 
Tenho recebido em meu gabinete diversas manifestações contrárias à criação de novas 
taxas. Os empresários deste Estado, que querem produzir, não agüentam mais, e 
enquanto esperam uma reforma tributária, o Governo vem com a criação de mais 
taxas, utilizando-se disso para buscar o entendimento: "não colocamos essas taxas, 
mas tal alíquota permanece". Ora, é impossível haver entendimento com a criação de 
novas taxas. 

Ponanto, queremos encaminhar pela derrubada do veto do Governador do Estado, 
um equívoco de sua assessoria. Neste final de ano, estaremos presentes no Plenário da 
Assembléia Legislativa, lutando e votando contra, para não permitir a criação dessa 
taxa de licenciamento de veículos e de mais 14 taxas de interesse do Governador do 
Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o an. 255, c/c o an. 261, inciso X, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo 
eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua 
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos 
Srs. Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados deverão 
tomar os seus lugares; ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 20 
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, registrar o 
voto "sim", ou "não", ou "branco", observando no visar do próprio posto de votação 
se o voto foi computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto registra 
somente um voto. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
Em votação, o veto 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 13 Deputados. Portanto, não há quórum para 

votação. A Presidência torna-a sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado José Braga - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que faça a chamada para 
recomposição de quórum, porque percebemos que não há presença necessária para 
votação. 

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 Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Há, ponanto, quórum 

para a votação . A Presidência vai renovar a votação do veto. Em votação, o veto. 
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- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Portanto, não há quórum para 

votação. A Presidência torna-a sem efeito 
Questão de Ordem 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, queria dar uma sugestão. Gostariarnos que 
fossem suspensos os trabalhos porque há uma matéria que precisa de um 
esclarecimento, de um acerto. Temos até quórum para votar, mas há um pequeno 
detalhe para ser acertado entre as Lideranças. Portanto, fica a sugestão de suspensão 
da reunião para que seja feito esse acordo. Assim, penso que a votação deslancharia. 
Não há problemas maiores, mas há um que pode travar as votações no Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já há quórum para votação 
do veto, motivo por que vai renovar sua votação. Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Portanto, não há quórum para 

votação. A Presidência torna-a sem efeito e vai renová-la. Em votação, o veto. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 

Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozillhos -
Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Irani Barbosa- Ivair 
Nogueira- João Batista de Oliveira- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira- Rêmolo Aloise- Sebastião Costa- Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 16 Deputados; 
houve 1 voto em branco, totalizando 47 _votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n" 14.899. Oficie-se ao Sr. Governador do 
Estado. 

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

Deputado Paulo Piau, vai suspender a reunião por 1 hora, para entendimentos entre as 
Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n" 1.900/2001, do Deputado Antônio 

Andrade, que altera a Lei n" 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
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pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n" I, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo TI0 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo TI 0 1, salvo emenda . .Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo n" I, fica prejudicada a Emenda n" I. Está, portanto, 
aprovado, em 1" turno, o Projeto de Lei n" 1.900/2001 na forma do Substitutivo n" I. 
À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.710/2001, da Comissão Especial das 
Taxas, que altera dispositivos da Lei n" 6.763, de 26/12/75, e dá outras providências. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo TI 0 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pediriamos, antes de iniciar a 

discussão, que V. Exa. fizesse a recomposição de quórum. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda 

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 
O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum 

para a continuação dos nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Sebastião Costa, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei· no 
1.710/2001. Para encaminhar a votação do requerimento, com a palavra, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
estamos encaminhando favoravelmente a esse requerimento de adiamento de 
discussão do projeto das taxas e do projeto do IPV A para que eles não obstruam a 
pauta de votação, porque não aceitamos votar nenhum desses dois projetos. 

Achamos que o IPV A, da forma como está sendo apresentado, é um desestímulo 
para quem paga e mantém seus compromissos em dia. Ainda não se chegou a uma 
proposta com que o PSB concorde. Achamos que, no máximo, para quem tem um 
único veículo, dependendo do valor dele, talvez possa ser anistiado. 

Pela proposta vigente, acho que quem tem três veículos pode vender um e pagar o 
IPV A. Não tem cabimento darmos uma anistia como essa se, por outro lado, o 
Governo está querendo cobrar uma taxa do bom pagador. Não vemos nenhuma lógica 
nesses dois projetos. Não aceitamos discuti-los por isso. Para não obstruir o restante 
da pauta que temos interesse em votar, somos favoráveis ao adiamento da discussão 
desses dois projetos e faremos a discussão deles na parte da tarde. O PSB fará 
obstrução porque não aceita votar nenhum dos dois. 

O projeto das taxas é mais grave ainda, porque perdemos um tempo imenso. O 
Poder Legislativo gastou seus recursos, fizemos audiências públicas no interior do 
Estado, durante cinco ou seis meses, porque houve prorrogação do funcionamento da 
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Comissão Especial das Taxas. Agora, vem um substitutivo que descarateriza por 
completo o belo trabalho que esta Casa fez. Foi uma comissão especial presidida pelo 
Deputado Paulo Piau, com muita competência, e pudemos fazer um estudo 
comparativo com outros Estados, corno Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, 
principalmente em relação às taxas daquele tipo de produto ou setor de atividade 
econômica que tenha similar ou que tenha concorrente nesses outros Estados. 
Verificamos que o projeto que apresentamos se iguala e dá boas condições aos 
empresários, ao produtor de Minas. Mas esse substitutivo descaracteriza por completo 
o projeto. Ao invés de reduzir, está aumentando. Fazer isso é desconsiderar a própria 
Casa, pois desrespeita o trabalho da Comissão Especial, dos técnicos e de todas as 
autoridades que ouvimos durante todo esse período, para chegar a essas conclusões. O 
PSB não aceita isso. 

O projeto das taxas é extraordinário, excelente, fundamentado, consistente, bom 
para a sociedade, e esse substitutivo é péssimo. Na possibilidade de esse substitutivo 
ser retirado ou de acharmos uma alternativa, concordamos com o adiamento da 
discussão e a deixamos para a parte da tarde. Quanto ao restante da pauta, não temos 
problemas em votar. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 162/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPV A. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise solicitando adiamento 
da discussão do Projeto de Lei n• 162/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em I • turno, do Projeto de Lei n• 462/99, do Deputado José Milton, que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a permutar com o Município de Conselheiro 
Lafaiete imóvel pertencente ao DER-MG. A Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no I, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Mais uma vez, vamos votar doação, reversão de 
imóvel do Estado. Vamos continuar na tribuna perguntando quantos e quais são os 
imóveis que o Estado de Minas possui. 

Volto a dizer que é possível que muitos imóveis do Estado de Minas Gerais estejam 
sendo utilizados sem remuneração para o erário. Um Governo que não sabe nem o 
que possui não vai governar corretamente o Estado. Cada vez que formos votar, 
vamos nos lembrar disso, como temos feito ao longo do tempo. 

Pedimos que esta Casa exija do Governo o levantamento do patrimônio do Estado 
de Minas Gerais, para que saibamos se estão tendo destinação social ou se alguém os 
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está utilizando indevidamente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n• I. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
1 o turno, o Projeto de Lei no 462/99 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 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 n°S 1 a 28, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua 
aprovação com as Emendas n•s I a 4, 6 a 9, li a 16, 18 a 28, apresentadas pela 
Comissão de Justiça, com as Emendas n°S 29 a 36, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n•s 5 e I O, da Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 28, da Comissão de Justiça; 
29 a 36, da Comissão de Direitos Humanos; e 37 a 66 e as subemendas que receberam 
o n• I, que apresenta, às Emendas n•s 5, 21, 22 e 26 a 28. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 1.439/2001 

EMENDAN°67 
Acrescente-se ao final do art. I 02 a expressão "e o art. 2• da Lei n• 6. 712, de 3 

dezembro de 1975". 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: O § 4• do art. 125 da Constituição Federal trata igualmente as praças e 

os oficiais no que se refere à perda do posto ou da graduação. Por isso, não faz sentido 
que a demissão, como penalidade administrativa, seja aplicada à praça pela própria 
corporação e somente seja aplicada a oficiais pela Justiça Militar. O comando 
normativo que esta emenda pretende revogar é o resultado de uma hermenêutica 
equivocada do dispositivo constitucional que citamos e eStabelece uma-discriminação 
inaceitável no interior das instituições militares estaduais. 

EMENDAN"68 
Dê-se ao § 2• do art. 75 a seguinte redação: 
"§ 2• - Nos julgamentos de Cadete, de Sargento e de oficial, a decisão caberá ao 

Comandante-Geral da instituição militar estadual, sempre que prevalecer a hipótese 
de demissão, ainda que. garantida a concessão do beneficio previsto no art. 72.". 

Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: Esta emenda tem como objetivo fazer com que o Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais dê um tratamento uniforme ao 
julgamento de praças e oficiais no caso de infrações administrativas que determinem a 
demissão do militar. 
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XIX - não portar etiqueta de identificação em serviço, salvo se previamente 
autorizado para operações policiais específicas.". 

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2001. 
Gil Pereira 

SUBEMENDA N" I À EMENDA:-.!" 56 AO PROJETO DE LEI N" 1.439/2001 
Dê-se ao item 4 do inciso V do art. 71 a seguinte redação: 
"Art. 71 - .... 
v- .... 
4 - as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou por seu 

procurador legalmente constituído.". 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2001. 
Gil Pereira 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado 
Durval Ângelo, que recebeu o n" 67, e duas subemendas às Emendas n"s 33 e 56, do 
Deputado Gil Pereira, que receberam o n" I. Nos termos do § 2" do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda e com as 
subcmendas à Comissão de Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.442/2001, do Deputado Antônio 
Genaro, que dispõe sobre a proibição de avaliação do ensino religioso nas escolas 
públicas de ensino fundamental do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, ó projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Educação. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.570/2001, do Deputado Durval 
Ângelo, que isenta proprietários de terra de "até 50ha oriundos dos programas de 
assentamento, das taxas que especifica e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina por sua aprovação com a 
Emenda no 1; que apresenta, ao Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, e pela rejeição da Emenda no 1, apresentada 
pela Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Fica, ponanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
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Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.756/2001, do Deputado Amilcar 
Martins, que altera dispositivos da Lei n" 13.803, de 27112/2000. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda TI 0 1, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo TI 0 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N" 2 AO PROJETO DE LEI N" 1.756/200I 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do 
ICMS pertencente aos municípios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. I" - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso II art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída 
nos percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I - critérios econômicos: 
a) Valor Adicionado Fiscal - V AF: valor apurado com base nos critérios para 

cálculo da parcela de que trata o inciso I do § I" do art. 150 da Constituição do 
Estado; 

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à 
frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

I -parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de acordo com a 
relação percentual entre a área cultivada do município e a área cultivada do Estado, 
referentes à média dos dois últimos anos, incluindo-se na área cultivada a área 
destinada à agricultura de pequeno porte; 

2- parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com 
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rUrais do município e o 
número de pequenos produtores rurais do Estado; 

3 -parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os municípios 
onde exista programa ou estrutura de apoio à produção e à comercialização de 
produtos agrícolas, que atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de 
acordo com a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais 
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes no município; 

4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos municípios que 
tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário, respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste 
inciso; 

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios: 
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- parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída 

aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no 
mínimo, a 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, 
respectivamente, não excedendo o valor máximo a ser atribuído a cada município o 
seu investimento, estimado com base na população atendida e no custo médio "per 
capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de 
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental 
-COPAM-; 

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de Conservação do 
Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as 
unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem como as unidades 
municipais que venham a ser cadastradas, observados os parâmetros e os 
procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará 
publicar, até o dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados 
relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios habilitados 
segundo os números 1 e 2 desta alínea, para fins de distribuição dos recursos no 
semestre subseqüente; 

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do município, oriunda 
de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

e) municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre Minerais -
fUM - recebido pelos municípios mineradores em 1988, com base em índice 
elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva participação 
de cada um na arrecadação do IUM naquele exercício; 

f) compensação financeira por emancipação de distrito: compensação financeira aos 
municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à emancipação de 
disuitos deles desmembrados; • 

II - critérios sociais solidários: 
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do município e a área 

total do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 
b) população: relação percentual entre a população residente no município e a 

população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

c) população dos cinqüenta municípios mais populosos: relação percentual entre a 
população residente em cada um dos cinqüenta municípios mais populosos do Estado 
e a população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da pré-escola 
inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo município, publicada pela 
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Secretaria de Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente 
aos dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II 
desta lei, observado o disposto no § 1 o deste artigo~ 

e) patrimônio cultural: observando os seguintes critérios: 
1 -parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com base na relação 

percentual entre o índice de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos 
índices de todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual de Patrimônio 
Cultural Histórico e Artístico- IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura, que fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil 
imediatamente anterior, observando o dispositivo no Anexo III desta lei; 

2- parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com base na relação 
percentual entre o índice de Investimento em Patrimônio Cultural do município e o 
somatório dos índices de todos os municípios, fornecida pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

3 - nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da publicação desta lei o 
percentual referido no número anterior será distribuído na forma prevista no número 1 
desta alínea; 

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais constantes no Anexo I 
desta lei serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

1 - um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e mantiverem em 
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à saúde das 
familias, mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% 
(cinqüenta por cento) do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão 
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente atendida; 

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o saldo 
remanescente dos recursos alocados a essa variável será distribuído tendo em vista a 
relação entre os gastos de saúde "per capita" do município e o somatório dos gastos de 
saúde "per capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos dados 
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

g) cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os municípios; 
m -critério de compensação solidária: 
a) ICMS solidário - relação percenmal entre a população residente em cada um dos 

municípios com menor índice de ICMS "per capita" do Estado e a população total 
destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro. 

§ 1 o- Os municípios cujo índice consolidado dos critérios econômicos seja superior 
à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) ficam excluídos da 
participação nos critérios listados no inciso li deste artigo. 

§ 2•- Para o efeito do disposto no inciso III: 
I - considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante da divisão do 

índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e II de cada município pela 
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II - consideram-se municípios com menor índice de ICMS "per capita" aqueles cujo 
percentual calculado na forma do inciso anterior seja inferior à média do Estado 
acrescida de 40% (quarenta por cento). 

§ 3o - Para o efeito do disposto na alínea "d" do inciso li deste artigo, ficam 
excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos pela rede municipal 
não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima 
de atendimento. 

§ 4" - Para fins do disposto na alínea "b" do inciso I deste artigo: 
I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, até os dias 15 de 
junho e 15 de dezembro de cada ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as 
informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele inciso, p~a fins de 
distribuição no semestre subseqüente; 

li) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 
a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a contratação eventual de 

terceiros; 
b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos fiscais, sendo que 

cada município possui seu próprio módulo fiscal, cuja extensão varia entre o limite 
mínimo de 5ha (cinco hectares) (Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta 
hectares) (São Romão); 

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente de 
exploração agropecuária; 

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§5o- A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de 

dezembro de cada ano, as modificações ocorridas no semestre anterior relativamente 
aos itens 1 e 2 da alínea "f' do inciso II deste artigo, para fins de distribuição no 
semestre subseqüente. 

§ 6°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia útil de cada mês, os 
índices de que tratam os incisos I a ill deste artigo que tenham sofrido alteração, 
relativos ao semestre anterior, bem como a consolidação destes por município. 

§ 7" - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho de 
cada ano, o índice provisório de que trata a alínea .. a" do inciso I deste artigo. 

§ go - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os Prefeitos Municipais e 
as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar, no prazo de 
trinta dias contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios 
para apuração anual do V AF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais. 

§ go - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do julgamento das 
impugnações previstas no § go deste artigo no prazo de quinze dias contados do seu 
recebimento. 
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§ 10- A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 31 de agosto de 

cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea "a" do inciso I deste artigo, após o 
julgamento das impugnações previstaS no § 8°, bem como o índice consolidado geral 
de participação de todos os municípios, para fins de distribuição dos recursos no 
exercício subseqüente. 

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os dados 
constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a III deste 
artigo. 

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento de distrito, 
previsto na alínea "f' do inciso I, extingue-se no exercício de 2005, e os resíduos 
apurados em razão de perda anual serão incorporados ao índice de que trata o inciso 
III deste artigo, observado o disposto no Anexo I desta lei. 

§ 13 - Os municípios que, na data de publicação desta lei, tiverem população 
inferior a 13.584 habitantes e o valor "per capita" do repasse do ICMS referente ao 
mês de setembro de 2001 abaixo de R$22,00 (vinte e dois reais) não terão seus 
índices reduzidos, exceto os relativos ao critério do Valor Adicionado Fiscal, que 
serão sempre apurados de acordo com o previsto nesta lei. 

Art. 2• - A apuração do V AF compreenderá o montante global da apresentação do 
movimento econômico, observado o disposto na Lei Complementar Federal no 63, de 
11 de janeiro de 1990. 

Art. 3° - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação de 
mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS, quando o 
estabelecimento do contribuinte do imposto se estender pelos territórios de mais de 
um município, a apuração do V AF será feita proporcionalmente, mediante acordo 
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ 1 • - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual, deve informar os 
valores adicionados nas operações realizadas no território de cada município, dando 
conhecimento a todos os interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no 
"caput" deste artigo. 

§ 2° - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado ocorrido no 
território de cada município, o conuibuinte deverá apurá-lo na proporção da área 
utilizada pelo estabelecimento nas etapas de produção, comercialização, prestação de 
serviços, armazenamento, administração, estacionamento ou outras em que haja 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do estabelecimento. 

§ 3° - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos anteriores ou 
diante da discordância da proporcionalidade apresentada pelo contribuinte do 
imposto, cabe recurso à Secretaria de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos 
índices definitivos, para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, à qual 
competirá fixar a proporcionalidade. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
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sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei TI 0 13.803, de 
27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 200 I. 
Dinis Pinheiro - Ermano Batista. 

Anexo I 
(a que se refere o art. I • da Lei n•, de de de) 

*-O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 

Pei= 

a) 

Anexo li 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere a alínea "d" do inciso li do art. I • da Lei n•, de de de) 
ICMAi x 
100 

considerando- se: 

:!:ICMAI 

MR 
MI 

Onde 
ICMAI 
= 

CM 
AI 

a.l) MRMi é o número de matriculas na rede municipal de ensino do município; 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, calculada pela 

relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos do município, 
compreendida a proveniente de transferências, e o custo por aluno estimado pela 
Secretaria de Estado da Educação; 

b) :!: ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo III 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere a alínea "e" do inciso li do art. I" da Lei n•, de de de) 

PPC Somatório das notas do 
= município 

Somatório das notas de 
todos os municípios 

* -O quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 
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Notas: 
1 - Os dados relativos aos, bens tombados em nível federal são os constantes no 

"Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os constantes na 
"Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicflios a que se refere a tabela foi obtido a partir do somatório 
do número total de domicilias dos setores censitários integrantes dos perímetros de 
tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos respectivos dossiês de 
tombamento ou originários de estudos e resoluções da 13° Coordenação Regional do 
IPHAN. 

5-O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos c às políticas municipais são os atestados 

pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a comprovação, pelo município: 
a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica e metodologia 

adequadas; 
b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, devidamente 

respaldada por lei: 
c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - !C 

(a que se refere o item 2 da alínea "c" do inciso I do art. 1" da Lei n", de de de) 
I - Índice de Conservação do Município "!" 

!C FCM on 
;;;: i. de: 

FCE 

a) FCMi =Fator de Conservação do município "!"; 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado. 
11 - FCE- Fator de Conservação do Estado 
FCE = L FCMI, onde: 
a) FCMi = Fator de Conservação do município "!" 
FCMi =L FCM i ,I; 
b) FCM l,j =Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "no município 

"!". 
III-
FCMi,j = 

Área UCi.i x 
FC xFO, 
Área Mi 

onde 



838 

a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no município "i"; 
b) Área Mi =Área do município "i"; 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de Conservação, 

conforme tabela; 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a I (um), relativo a 

qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização, entre outros parâmetros, conforme deliberação normativa 
do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. (I) 

Nota: I - O Fator de Qualidade será igual a I até que sejam ponderadas as variáveis 
c disciplinada sua aplicação, por meio da deliberação normativa do COPAM. 

Tabela 
Fator de Conservação para categorias de manejo de unidades de conservação 

*-O quadro Tabela foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
19.12.01. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA li não dispõe de 

zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I e 14 da Lei Federal n' 6. 766, de 

19112179, para proteção de mananciais ou do patrimônio paisagístico e arqueológico. 
Justificação: Este substitutivo é baseado na proposta da Comissão Especial da Lei 

Robin Hood, cujo trabalho resultou no Projeto de Lei n' 1.895/2001, posteriormente 
anexado ao Projeto de Lei n' 1.756/2001. Entre os estudos já realizados nesta Casa 
sobre a matéria, acrescentamos a esta nova proposta os seguintes: aperfeiçoamento da 
legislação sobre o calendário de publicação dos índices dos critérios saúde, produção 
de alimentos e meio ambiente, que passa a ser semestral; destinação, dentro do 
critério próprio, de um percentual, para ser distribuído com base no investimento 
municipal em patrimônio cultural; inserção de um dispositivo que assegura que não 
terão seus índices reduzidos os municípios com menos de 13.584 habitantes (índices 
de FPM 0,6 e 0,8) e receita "per capita" abaixo de R$22,00 em setembro de 2001. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N' I. 756/2001 
EMENDAN'2 

Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - Os municípios, que na data de publicação desta lei, tiverem população 

inferior a 13.584 habitantes e o valor ''per capita" do repasse do ICMS referente ao 
mês de setembro de 2001 abaixo de R$22,00 (vinte e dois reais), não terão seus 
índices reduzidos.". 

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2001. 
Ennano Batista 
Justificação: Esta emenda tem por finalidade garantir que os pequenos municípios 

não sofrerão redução do repasse do ICMS, em relação à lei em vigor, sejam quais 
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forem os critérios adotados a partir desta data. 

EMENDAN"3 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte inciso XV, destinando-se I% ao critério criado, 

percentual esse que deve ser retirado do critério "redistribuição com base na receita de 
ICMS per capita": 

"Art.1°- .......................... . 
XV - municípios-sede de estabelecimentos penitenciários: relação percentual entre 

a média da população carcerária de sentenciados de cada município onde existem 
estabelecimentos penitenciários de porte especial e grande porte e a média da 
população destes no Estado apurada em cada semestre civil, fornecida pela Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos, observando-se o seguinte: 

a) são considerados estabelecimentos penitenciários de porte especial e de grande 
porte aqueles previstos na Lei n• 11.717, de 27 de dezembro de 1994; 

b) os municípios cujo índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a XIII 
seja superior à média do Estado ficam excluídos da participação deste critério. 

Eduardo Brandão 
Justificação: Os municípios que abrigam estabelecimentos penitenciários de porte 

especial c grande porte são discriminados no que se refere à atração de investimentos 
de indústrias c casas comerciais, visto que muitos empresários e comerciantes não se 
sentem seguros para investir nesses locais. Tais municípios acabam por abrigar 
familias de sentenciados, que acabam não conseguindo preencher uma vaga no 

. mercado de trabalho. Por conseguinte, muitos moradores ocupam postos de trabalho 
nas cidades vizinhas, onde acabam realizando o fato gerador do ICMS. 

Diante de uma situação injusta, estamos propondo esta emenda para criar um 
critério que possa elevar a receita desses municípios, visando assim a melhor 
repartição da parcela do referido tributo. 

EMENDAN°4 
"Art ..... - O Anexo I da Lei n• 13.803, de 27/12/2000, passa a ter a seguinte 

redação: 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1° da Lei n°) 
* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 

Sala das Reuniões, de de . 
Geraldo Rezende 
Justificação: O objetivo da emenda proposta é o de amenizar o impacto da 

readequação da Lei Robin Hood sofrido por inúmeros municípios mineiros. A opção 
pelo aumento em 0,5%, dos critérios população e área geográfica busca proporcionar 
às administrações dos municípios mais populosos e com maiores áreas geográficas, 
condições mais dignas no trato com seus habitantes. 

Sabemos que quanto maior a população maiores são as cobranças e as necessidade 
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públicas. Faz-se necessário o direcionamento das atenções do administrador para a 
quantidade de recursos a serem aplicados em todos os setores. Raciocínio parecido 
pode ser adotado quando analisamos a questão da área geográfica, que obriga o 
administrador público a investir, intensamente, nos aspectos transporte, comunicação, 
assistência médica, entre tantos outros. 

Em face do exposto, peço aos ilustres Deputados a apreciação da emenda em 
questão. 

EMENDAN"5 
Dê-se a seguinte redação às alíneas "a" e "b" do inciso V do art. 1 °: 
"Art. 1 c- ............................................... . 

V - educação, observado o seguinte critério: 
a) relação entre o total de recursos pertencentes aos município gastos com educação 

e o somatório no Estado dos recursos pertencentes aos municípios gastos com 
educação 

b) os dados constitutivos do índice a que se refere a alínea anterior serão fornecidos 
pelo Tribunal de Contas do Estado.". 

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001. 
Ivo José 

EMENDAW6 
Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte inciso XIII, renumerando-se os demais, dê-se ao 

Anexo I a redação abaixo sugerida e acrescente-se ao projeto o Anexo V, que 
apresentamos em seguida: 

"Art. 1°- .................................................... . 
Inciso XIII - esportes, observados os seguintes critérios: 
a) relação percentual entre as atividades esponivas desenvolvidas pelo município e 

o somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os municípios, 
fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes, observado o disposto no Anexo V 
desta lei; 

b) somente participam deste critério os municípios que instalarem e mantiverem em 
pleno funcionamento o Conselho Comunitário de Esportes que, juntamente com a 
Prefeitura Municipal, deverá elaborar, desenvolver e fiscalizar os projetos destinados 
à promoção das atividades esportivas; 

c) a Secretaria de Estado de Esportes regulamentará os procedimentos necessários 
para apuração dos dados constitutivos dos índices a que se refere a alínea .. a .. deste 
inciso; 

d) os dados constitutivos dos índices a que se refere a alínea "a" deste inciso serão 
apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para 
vigorarem de janeiro a junho do exercício subseqüente; 

e) a Secretaria de Estado de Espones fará publicar, até o dia 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com' a relação dos municípios habilitados segundo os critérios previstos neste 
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inciso, para fins de distribuição dos recursos no semestre subsequente;". 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1• da Lei n•, de) 
* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
I9.12.01. 

Anexo V 
Índice de Esportes - !E 

(a que se refere o inciso XIII do art. 1 • da Lei n•, de de 2001) 
!E= L(NxPx onde 

NMxNAl, 
LMB 

!E = Índice de Esportes do município 
N =nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município 
P = peso da receita "per capita" 
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NM = número de modalidades esportivas de que o município participa em cada 
atividade esportiva 

NA =número de atletas participantes em cada atividade esportiva 
L MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados 
* -As tabelas foram publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 19.12.01. 
Notas: 
1 - Considera-se receita "per capita" do município o valor obtido pela divisão da 

receita própria de cada município, acrescida das transferências constitucionais, pelo 
número de habitantes; 

2 - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria de Esporte relação 
contendo a receita "per capita" de cada município e sua respectiva memória de 
cálculo, com base em dados de receita do segundo exercício anterior ao da apuração; 

3 - A Tabela Faixas de Receita "Per Capita" deverá ser atualizada anualmente, a 
partir do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento nominal das 
receitas de todos os municípios em relação ao ano anterior de apuração.". 

Sala das Reuniões, de 2001. 
Ivair Nogueira 

EMENDAN"7 
Acrescente-se ao art. 1 o do projeto o inciso XV, dando-se ao Anexo I a seguinte 

redação: 
"Art. 1°- ........................................................................ . 
XV - municípios da área mineira da ADENE: relação percentual entre a população 

residente em cada um dos municípios integrantes da área mineira da ADENE e a 
população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE.". ' 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei n° , de de ). 
* - Os quadros do Anexo I foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" 
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de 19.12.01. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Kangussu 
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Justificação: A emenda em tela visa a incluir na lei um critério de redistribuição do 
ICMS que venha beneficiar os municípios localizados na área de abrangência da 
ADENE, ex-SUDENE. 

Essa iniciativa de disponibilizar um pequeno percentual da receita de ICMS para os 
municípios dessas regiões justifica-se em razão de se concentrarem nessas áreas os 
mais baixos índices de desenvolvimento humano do Estado. 

Os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas convivem, 
historicamente, com notória carência de investimentos por parte do Governo do 
Estado, sendo essa uma das razões que contribuíram para elevar o nível de 
desequilíbrio sócio-econômico em relação às demais regiões de Minas Gerais. 

Por estarem insepdas na área da ADENE, elas contam com alguns programas 
sociais e gozam de incentivos no â.!nbito do Governo Federal, que apesar de não 
resolverem seus problemas estruturais, são imponantes, já que conseguem minimizar 
parte deles. 

Enquanto isso, o Governo de Minas se põe em uma posição confortável em relação 
ao seu compromisso com o atendimento das demandas sociais da região. De certa 
maneira, o Executivo Estadual se sente desonerado de promover algumas ações na 
região, tendo em vista as iniciativas do Governo Federal nesse setor. Exemplo disso é 
que os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas são as regiões que 
menos recebem investimentos do Estado. 

Para compensar os poucos investimentos transferidos a essas regiões, estamos 
propondo modificações nos critérios de distribuição do ICMS. 

Não é nada que descaracterize a essência do projeto, tampouco implica perda que 
possa ser considerada significativa para o conjunto dos municípios mineiros. 
Entretanto, dadas as carências profundas dessas regiões, tal proposta acrescenta um 
pouco de peso às parcas receitas de nossos municípios. 

Do critério "população", estamos propondo retirar do índice de 2,710 o resíduo de 
0,21 O para ser transferidos aos municípios da área mineira da ADENE. 

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda, 
dada a nobreza de seu objetivo. 

EMENDAN"8 
Dê-se a seguinte redação ao Substitutivo D0 1 ao Projeto de Lei 1. 756/2001: 
"Art. 4° - Para fins de repasse aos municípios de parcela da receita do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, de que trata o inciso IV do art. 158 da Constituição da 
República, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2003 o disposto na Lei n" 13.803, 
de 27 de dezembro de 2000. · 
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data 
de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2001. 
Hely Tarqüínio 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 
no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo, dos 
Deputados Dinis Pinheiro e Ermano Batista, que recebeu o no 2, e sete emendas, 
sendo uma de autoria do Deputado Ennano Batista, que recebeu o no 2; uma do 
Deputado Eduardo Brandão, que recebeu o n' 3; uma do Deputado Geraldo Rezende, 
que recebeu o n° 4; uma do Deputado Ivo José, que recebeu o no 5; uma do Deputado 
Ivair Nogueira, que recebeu o no 6; uma do Márcio Kangussu, que recebeu o D0 7; e 
uma do Deputado Hely Tarqüínio, que recebeu o n' 8. Nos termos do § 2' do art. 188 
do Regimento Interno, à Presidência encaminha as emendas com o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. 

Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n' 1.162/2000, do Deputado Fábio 
Avelar, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de 
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 
1 o turno com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N' 1.16212000 

EMENDAN'2 
Dê-se ao "caput" do art. 12 e ao § 1 o do art. 13 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Fica criado, na estrutura do Instituto Estadual de Florestas - IEF-, o 

Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura, órgão colegiado, deliberativo e consultivo, 
com as seguintes competências: 

Art.l3- ....................................................... . 
§ I o - A Presidência do Conselho Estadual de Pesca e Aqu'icultura será exercida 

pelo Diretor-Geral do IEF.". 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 200 I. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A nova proposta de lei vem aperfeiçoar os instrumentos de que dispõe 

o Estado para o desenvolvimento da atividade de pesca e da aqüicultura, atribuindo a 
gestão desse setor ao Instituto Estadual de Florestas - IEF. Dessa forma, é necessário 
promover alteração na estrutura dessa autarquia, por meio da criação de uma instância 
com competência para deliberar sobre as questões relacionadas com o setor, nos 
moldes do Conselho de Administração e Política Florestal. 

EMENDAN'3 
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Dê-se aos arts. 34 e 35 a seguinte redação: 
'"Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua vigência. 
Art. 35 - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.". 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2001. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: Ao aperfeiçoar e revogar a Lei n• 12.265, de 24/7/96, que dispõe sobre 

a política de proteção à fauna aquática e de desenvolvimento da pesca e da 
aqüicultura, a futura lei imporá ao Poder Executivo, por meio do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF -, um leque amplo de atribuições e obrigações, que produzirão 
alterações profundas no atual regulamento da lei. Com isso, é necessário estender um 
pouco mais o prazo para a vigência e a regulamentação da nova lei para que as 
medidas e os procedimentos necessários sejam fornmlados com adequação, sem que 
se deixe um vácuo nem que ocorra algum impasse até a sua definitiva implantação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 
no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas erriendas de autoria do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, que receberam os n°s 2 e 3, e que, nos tennos do § 4° do 
art. 189 do Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de 
parecer. Para encaminhar a votação, com a palavra. o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria que fossem lidas as duas 
emendas, sobre as quais não te~ho conhecimento. Gostaria também de falar da 
felicidade de ter sido relator desse projeto do brilhante Deputado Fábio A velar, que, 
com muita sensibilidade, apresentou essa proposta. Após ampla discussão, em que 
ouvimos os diversos setores da sociedade envolvidos, concluímos com um relatório 
que contemplou todas as demandas. Essas emendas apresentadas no 2° turno vieram 
apenas fazer algumas correções de texto, para que o projeto ficasse de acordo com a 
técnica legislativa. 

Questão de Ordem . 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Solicito a leitura das Emendas D0 S 2 e 

3. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura das 

Emendas nos 2 e 3. 
O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antõnio)- (-Lê:) 
- As Emendas D0 S 2 e 3, lidas pelo Sr. Secretário, são as publicadas acima. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.Em votação, a 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n• 3. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Fica, portanto, aprovado, em 2" turno, o Projeto de Lei n• 1.16212000, na forma do 
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vencido em 1 o turno, com as Emendas n°S 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.383/2001, do Deputado Fábio 
A velar, que autoriza a doação de imóvel que especifica ao Município de Santa Luzia. 
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, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n" 1.383/2001 na forma do vencido em I" turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.497/2001, do Deputado Márcio 
Kangussu, que proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e 
telefonia de fazerem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de 
pagamento de contas em dias específicos e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta, ao vencido em lo turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N" I AO PROJETO DELE! N" 1.497/2001 

Proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, energia elétrica e 
telefonia que façam o cone do fornecimento residencial de seus serviços por falta de 
pagamento de contas, em dias específicos e obriga as empresas de concessão de 
serviços de água e energia elétrica a deixarem cópias das medições de consumo 
mensal nas residências dos usuários e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibido às empresas de concessões de serviços públicos de água, 

energia elétrica e telefone o corte do fornecimento residencial de seus serviços, por 
falta de pagamento de suas respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos e 
feriados e no último dia útil anterior a feriado. 

Art . .2° - Ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos dias especificados 
no artigo anterior fica assegurado o direito de acionar judicialmente a empresa 
concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito 
que originou o referido corte. 

Art. 3° - As empresas de concessão de serviços públicos de água e energia elétrica 
ficam obrigadas a deixar em poder de cada usuário de seus serviços, em sua 
respectiva residência, as cópias das leituras de medição de consumo mensal. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o consumidor usuário 

dos serviços públicos de água, luz e telefone tenha interrompido o fornecimento 
residencial desses serviços durante os finais de semana e feriados, por estarem, 
efetivamente, ou supostamente, em atraso com o pagamento de suas contas. 

'--------0---------' 



846 
Para alguns, com essa medida, pode parecer que estejamos incentivando a 

prática da inadimplência. Não é verdade, muito pelo contrário. Todos sabemos que as 
empresas que detêm as concessões desses serviços mantêm, nos finais de semanas e 
feriados, apenas um número mínimo de pessoas em regime de plantão. Ademais, 
como o pagamento pode ser feito fora da rede bancária, o cotejamento das 
informações referentes às contas vencidas e aquelas já quitadas, podem não traduzir a 
verdade do momento em que esteja ocorrendo a decisão do corte do fornecimento. 

Em vista disso, o corte, nessa circunstância, além de injusto, acaba deixando o 
consumidor sem o serviço durante todo um final de semana ou feriado, uma vez que 
as empresas, apesar de toda a tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem de 
pessoal em número suficiente nesses dias para efetuarem a religação. 

Mesmo aqueles que de fato estão em atraso e que tenham sofrido o desligamento do 
fornecimento de água, luz ou telefone, se optarem por liquidar suas contas nos pontos 
credenciados (agências lotéricas, correios etc.) não têm como receber a quitação das 
empresas, pela razão já exposta, ou seja, a transmissão das informações não é 
processada "on-line". 

As conseqüências, nas duas situações, são lesivas aos consumidores, uma vez que a 
interrupção abrange um período prolongado. No caso específico do corte de luz, essa 
decisão gera prejuízos e desconforto, entre os quais a deterioração de alimentos e a 
falta de segurança para toda a famma. 

Por outro lado, com a finalidade de dar maior transparência ao processo de aferição 
e cobrança dos serviços públicos de água c energia elétrica, bem como para 
proporcionar ao consumidor um acompanhamento detalhado dos gastos efetuados, 
estamos propondo que às empresas que detêm a concessão de tais serviços deixem 
uma cópia da leitura de consumo em cada residência. 

Esse procedimento proporcionará maior controle dos níveis de cqnsumo, além de 
vir ao encontro das medidas de racionamento com as quais toda a sociedade tem 
convivido e dado enorme contribuição. 

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados para aprovação desta 
proposição. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Ex mo. 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 recebido, no 2° turno, um substitutivo, do 
Deputado Márcio Kangussu, ao Projeto de Lei no 1.497/2001, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 200 I. 
Ivair Nogueira, Líder do BDPB - Pastor George, Líder do PL - Antônio Carlos 

Andrada, Líder do PSDB - Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder 
do PFL - Bené Guedes, Vice-Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB -
Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Miguel Martini, Líder do PSB - Luiz Tadeu 
Leite, Líder da Maioria. 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência infonna ao Plenário 

que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado 
Márcio Kangussu, que recebeu o no 1 e, por conter matéria nova, veio acompanhado 
de acordo de Lideranças. Nos termos do § 4' do art. 189 do Regimento Interno, o 
substitutivo será votado independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n° 
1, sal v o emendas. 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 o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Está, portanto, aprovado, em 2' turno, o Projeto de Lei n' 1.49712001 na forma do 
Substitutivo no 1 ao vencido em 1 o turno, com a Emenda no I. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n' 1.595/2001, do Governador do Estado, 
que altera a redação do parágrafo único do art. I' da Lei n' 12.611, de 16/9/97, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Catas Altas o imóvel que 
especifica, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Fábio A velar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia deixar de 

cumprimentar os nobres parlamentares pela aprovação desse projeto da pesca, um 
projeto que vem sendo debatido com todos os segmentos ·ligados ao setor, durante 
mais de um ano. Tivemos várias audiências públicas, um seminário nesta Casa, que 
contou com a participação de mais de mil representantes do segmento, que hoje 
culminou na aprovação desse projeto em 2° turno. 

Neste momento, queremos agradecer todas as entidades do Governo e entidades não 
governamentais que nos ajudaram a elaborar esse projeto. Quero cumprimentar a 
Associação dos Pescadores Profissionais, que nos honra com a sua presença e muito 
contribuiu para a análise desse projeto; o Deputado Miguel Martini, pela sua 
sensibilidade em apresentar um relatório que, de certa maneira, estabeleceu consenso 
entre os diversos segmentos da atividade pesqueira no nosso Estado. É um projeto 
inovador, que apresenta alguns mecanismos modernos, como os indicadores de 
biossegurança, a criação do _Conselho de Desenvolvimento da Pesca e da Aqüicultura, 
e vem preencher, realmente, uma lacuna que existia na nossa legislação. Muito 
obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Quero cumprimentar a Assembléia pela aprovação 
desse importante projeto que diz respeito aos pescadores profissionais de Minas 
Gerais, particularmente o Deputado Fábio A velar, por essa iniciativa. É um avanço 
significativo. Tenho tido encontros com a Associação dos Pescadores. São 30 mil 
profissionais da pesca em Minas Gerais que dependem desse tipo de legislação para 
viabilizar a sua atividade profissional. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

*-Sem revisão do orador. 
ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DA MINERAÇÃO MORRO VELHO 

Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Eduardo Hermeto, Doutor Viana, Edson Rezende, Fábio 
A velar e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados Aflton Vilela c Durval Ângelo. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados que 
discorrerão sobre as condições de trabalho nas minas, os acordos individuais e 
coletivos de trabalho, os valores e a forma de pagamento das indenizações aos 
portadores de silicose e o grau de dano social causado pela doença na região. 
Registra-se a presença dos Srs. João Bosco Campos, engenheiro ambientalista e de 
segurança, Elias Rodrigues de Jesus, ex-Presidente do Sindicato dos Mineiros de 
Nova Lima, Teonflio de Carvalho, e do Vereador Paulão, do Município de Nova 
Lima, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, o Presidente 
concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, para suas considerações na qualidade 
de autor do requerimento que deu origem à CPI. Em seguida, passa a palavra aos Srs. 
João Bosco Campos, Elias Rodrigues de Jesus e Teonílio de Carvalho, que fazem as 
suas exposições e são questionados pelos Deputados Doutor Viana, relator, Edson 
Rezende, relator parcial, e Eduardo Hermeto. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas Na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, são aprovados requerimentos do Deputado Eduardo 
Brandão em que solicita seja marcada, em momento oportuno, visita da CPI à 
Mineração Morro Velho Ltda. e adjacências e que sejam intimados os responsáveis 
legais pela empresa Mineração Morro Velho Ltda., para prestarem esclarecimentos 
sobre os locais e procedimentos utilizados nos lançamentos de dejetos provenientes 
das atividades da referida empresa, com emenda do Deputado Doutor Viana, 
especificando que seja intimado o Presidente da Mineração; e do Deputado Edson 
Rezende em que solicita sejam intimados, para prestarem esclarecimentos à CPI, os 
titulares da Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais, da Perícia Regional do 
INSS, credenciados ou não, e um trabalhador silicótico; e os Srs. Jackson Campomisi, 
Procurador-Geral de Justiça Adjunto, e Maria de Lurdes Rodrigues Santagena, 
Promotora de Justiça, que atuaram na ação civil pública na Comarca de Nova Lima, e 
seja enviado ofício ao Fórum de Nova Lima solicitando cópia de inteiro teor e 
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autenticada do processo de ação de indenização contra a Mineradora Morro 
Velho, inclusive a proposta de alteração do acordo celebrado em novembro de 1999. 
Cumprida a finalidade, da reunião, a Presidência agradece a colaboração prestada à 
Comissão pelos Srs. João Bosco Campos, Elias Rodrigues de Jesus e Teonflio de 
Carvalho, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, detennina a lavratura da ata e encerra os trabalho. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Edson Rezende - Fábio A velar - Doutor Viana -

Mauro Lobo. 
ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO ESPECIAL 

DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Rogério Correia, Elbe Brandão, Márcio Kangussu e Durval 
Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os 
convidados a respeito do tema objeto da Comissão e registra a presença dos Srs. Luiz 
Ribeiro dos Santos, jornalista e autor do livro .. Corpos à Venda", Nebson Escolástico 
da Paixão, Coordenador Geral de Pesquisa da UNIMONTES sobre prostituição 
infanto-juvenil no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha, e Antônio Coqulto, 
Assessor de Direitos Humanos da Visão Mundial, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Elbe Brandão, autora do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, 
o Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 da Deputada Elbe 
Brandão solicitando seja realizada audiência pública da Comissão em Guaraciama, 
para verificar as denúncias de aplicação dos recursos do PETI, de Bolsa-Escola e de 
programas de políticas públicas de combate preventivo à exploração infantil; 
solicitando convidar a Sra. Maria Neuza Rodrigues, Delegada de Polícia em Montes 
Claros e representantes do Conselho da Infãncia de Teófilo Otôni e da Polícia Militar 
de Teófilo Otôni, para reunião da Comissão; solicitando convidar a Sra. Daniela 
Cristina Pedrosa Bitencourt Martinez, Promotora de Taiobeiras, para participar de 
reunião nessa cidade; e solicitando convidar o Sr. Ronald Albergaria, do Conselho de 
Promotores da Infância e Juventude, ou representante, para acompanhar os trabalhos 
da Comissão, mesmo nas viagens que forem realizadas; do Deputado Márcio 
Kangussu solicitando encaminhar pedido à UNIMONTES e à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública com vistas a reativar os trabalhos científicos sobre a exploração 
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sexual infantil; solicitando convidar representante do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI- , bem como o Ministro da Previdência Social, para reunião 
da Comissão; do Deputado Durval Ângelo solicitando a realização de audiência 
pública da Comissão em Pará de Minas, com a presença dos representantes do 
Conselho da Criança e Tutelar e de pastorais, visitando o Delegado Seccional, os 
promotores e o Juiz, e solicitando cópia dos principais processos e inquéritos abertos. 
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, 12 de dezembro de 2001. 
Rogério Correia, Presidente ~ Elbe Brandão. 
ATA DA 90" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Dilzon Melo, Eduardo Herrneto, Márcio Kangussu, Sávio Souza 
Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ennano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qua1 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. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente encerra a discussão do parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.833/2001 (relator: Deputado 
Eduardo Hermeto ). A seguir, é aprovado pela Comissão requerimento do Deputado 
Sávio Souza Cruz solicitando o adiamento da votação do parecer. 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 1.900/2001 com a Emenda 
no I (relator: Deputado Geraldo Rezende); 3 e 5199 ambos na forma de substitutivo 
que recebeu o n° I (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 1.862/2001 com as 
Emendas n°S 1 e 2 (relator: Deputado Márcio Kangussu). Retiram-se da reunião os 
Deputados Dilzon Melo, Agostinho Silveira, Ermano Batista e Eduardo Hermeto. 
Registra-se a presença do Deputado Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado 
Dilzon Melo, por indicação da Bancada do PTB). Colocado em discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.823/2001 (relator: 
Deputado Márcio Kangussu). O parecer sobre o Projeto de Lei no 71/99, no ! 0 turno, 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimenta1 pelo relator, 
Deputado Márcio Kangussu. Os Projetos de Lei nos 107/99 e 1.407/2001 são retirados 
da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu e Agostinho 
Silveira, respectivamente, aprovados pela Comissão. Passa-se à 22 Fase da Ordem do 
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Dia, compreendendo a discussão e votação de propostçoes 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 juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei nos 1.870, 1.859 e !.860/2001 (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, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto - Eduardo Hermeto - Márcio 

Kangussu. 
ATA DAl" REUNIÃO EXTRAORDINÁRJA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 
14.967 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de dezembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, Bilac Pinto e 
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ivair 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 apreciar, em turno único, 
o Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.967. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer da matéria pela manutenção do veto incidente sobre o 
art. 22, §§ 10, 11 e 11-A, introduzidos pelo art. 1° da proposição; arts. 213, §§ 1° e 2° 
e 215, incisos I a VI, introduzidos pelo art. lo da proposição; art. go e parágrafo único; 
arts. 16 a 18; art. 20; e pela rejeição do veto ao§ 4° do art. 7°; ao art. 15; ao art. 20; ao 
art. 22, §§ 1° c 2°; ao art. 23; ao art. 25 e ao art. 30 da Proposição de Lei no 14.967 
(relator: Deputado Bilac Pinto). A Presidência suspende os trabalhos por 3 minutos 
para a lavratura da ata desta reunião. A seguir, reabre os trabalhos e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2001. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto, relator- Ivair Nogueira. 

ATA DA 76' REUNIÃO EXTRAORDINÁRJA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRJA 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira, 
Antônio Andrade, Gil Pereira, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão, Agostinho Silveira, Antônio Carlos Andrada, Chico Rafael, Dinis Pinheiro, 
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Edson Rezende, Eduardo Brandão, Ermano Batista, Ivo José, José Braga, Márcio 
Kangussu, Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira. 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 a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, 
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7112/2001; Djalmir da Costa Bessa, 
Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio RuraJ e Cooperativismo do Ministério da 
Agricultura e Abastecimento; Carmen Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora - Geral 
de Convênios do Ministério da Saúde, e Elisângela Vasconcelos Botelho, Secretária 
da Presidência do SERVAS, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
13112/2001. Passa-se à I' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, 
respondendo a uma questão de ordem formulada pelo Deputado Agostinho Silveira, o 
Presidente informa que, em reunião do Presidente da Assembléia, Deputado Antônio 
Júlio, com o Colégio de Líderes, ficou acordado que, até o final deste ano, as vagas 
nas comissões continuarão a ser das legendas originárias do início desta sessão 
legislativa. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputados Ivair 
Nogueira e Mauro Lobo, os quais concluem, respectivamente, pela aprovação, no 2° 
turno, dos Projetos de Lei n•s 1.291/2001 na forma do Substitutivo n• I, apresentado, 
e 1.512/2001 na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 8, 
apresentadas, foi concedida vista aos Deputados Rogério Correia e Antônio Andrade. 
Na fase de discussão do Projeto de Lei n• 1.756/2001, o Deputado Ivair Nogueria 
apresentou requerimento solicitando a retirada da pauta do referido projeto, o qual foi 
rejeitado pela Comissão. A seguir, o Deputado Mauro Lobo avoca a si a relataria e 
determina a distribuiçao de avulsos do seu parecer, que conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei n• 1.756/2001, em 1• turno, na forma do Substitutivo n• 3, apresentado, 
e pela rejeição dos Substitutivos n•s I e 2, bem como das Emendas n•s I a• 6 e 8. 
Ressalta que a Emenda TI

0 7 foi incorporada, na íntegra, ao Substitutivo n° 3, 
apresentado, e as Emendas TI

0
S 2, 3, 4 e 6, em parte. Cumprida a finalidade da reunião, 

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 17112/2001, às 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

SaJa das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro 

Leão- Dilzon Melo- Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.713/2001 
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do Projeto de Lei no I. 713/200 I, 
pretende seja declarada de utilidade pública a entidade Termos de Congo e 
Moçarobique de N. S. do Rosário e S. Benedito de Araxá e Moçambique Abre Aula e 
Congo Branco de S. Benedito, com sede no Município de Araxá. 

Publicado em 30/8/2001, foi o projeto de lei distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do an. 188, c/c O an. 102, Ill, "a .. , do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto em exame é regulada pela Lei no 12.972, de 

27/7/98, que prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública. 
A referida lei, em seu art. ! 0

, dispõe que, para serem declaradas de utilidade 
pública, as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento 
há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua direção e ter como Diretores 
pessoas idôneas. 

Foram observados os requisitos legais, conforme comprovam os documentos 
anexados ao processo. Assim, entendemos que não há óbice à tramitação do projeto 
em tela. 

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

do Projeto de Lei no 1.713/2001, na forma original. · 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo Hermeto 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

48/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar no 48/2001, do Governador do Estado, 

encaminhado por meio da Mensagem n° 239/2001, dispõe sobre o sistema estadual de 
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/11/2001, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Por decisão da Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, o 
Projeto de Lei no 131/99, do Deputado Eduardo Hermeto, foi anexado à proposição, 
visto guardar semelhança com ela e tratar, também, de matéria de iniciativa privativa 
do Governador do Estado. 

Em conformidade com o art. 192, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos 
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Foi a Constituição da República de 1988 que, segundo o parágrafo único do art. 

149, pela primeira vez no Brasil, facultou aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, de sistema de previdência e assistência social. 

Menos de cinco anos após a promulgação da Constituição, a Emenda Constitucional 
no 3, de 17/3/93, acrescentou ao art. 40 o § 6°, o qual estabelecia que as 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais seriam custeadas com 
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores. 

Assim, a aposentadoria dos servidores públicos, que era vista como uma 
contraprestação, uma retribuição do Estado pelos serviços prestados, completamente 
desvinculada de qualquer contribuição específica dos servidores, assumiu a conotação 
de benefício previdenciário dependente de custeio próprio. 

Muitos Estados e municípios, entretanto, embora facultada a cobrança de 
contribuição, continuaram sustentando o benefício sem qualquer contrapartida de seus 
servidores, onerando, a cada dia mais, as combalidas finanças públicas. Em outros 
casos, os regimes de previdência constituídos sem os devidos cálculos atuariais logo 
demonstraram o seu desequilíbrio porque o valor arrecadado com as contribuições 
nem de longe se aproximava das despesas com os inativos e pensionistas, gerando um 
déficit para o Tesouro dos entes públicos. 

Quanto às pensões, que até a Constituição da República de 1988 eram de 
responsabilidade de institutos criados para esse fim, contemplando apenas os 
dependentes de seus segurados falecidos, passaram a ser um direito assegurado aos 
dependentes de todos os servidores, com valor correspondente à totalidade dos 
vencimentos ou dos proventos do servidor falecido. 

Além disso, devido a rápidas mudanças demográficas, a população do Brasil já não 
é tão jovem quanto antigamente. O aumento da expectativa de vida acarretou uma 
acentuada elevação numérica da população mais idosa, e, no setor público, o número 
de servidores inativos, a cada dia, aproxima-se mais do número daqueles em 
atividade. 

Alguns outros fatores já vinham colaborando, também, ao longo do tempo, para que 
a situação se tornasse insustentável e uma ampla reforma da previdência do setor 
público se fizesse necessária, o que veio a ocorrer com a promulgação da Emenda 
Constitucional no 20, de 15/12198. 

A partir daí, além de novas regras relativas às aposentadorias e pensões, o caráter 
contributivo do sistema tornou-se obrigatório, e ficou estabelecida a necessidade de 
adoção de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Os requisitos para a aposentadoria sofreram também alterações, tais como a 
exigência de idade mínima, além do tempo de contribuição; a necessidade de 
comprovação de pelo menos dez anos de serviço público e cinco anos no cargo 
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Foram estabelecidas regras de transição de um regime para o outro, às quais estão 
sujeitos todos os que já se encontravam no serviço público na data de promulgação da 
Emenda no 20, aplicando-se integralmente o novo regime aos que vierem a integrar os 
quadros da administração pública a partir de então. 

Embora a complexidade e a amplitude das mudanças sofridas pelo sistema 
previdenciário do setor público dificultem a adequação das legislações estaduais e 
municipais à nova ordem constitucional e legal, o descumprimento do disposto na 
legislação federal vem acarretando para os entes da Federação pesadas sanções. 

É imperioso, portanto, que Minas Gerais institua, com urgência, seu sistema de 
previdência social nos moldes previstos. 

Ao analisar o Projeto de Lei Complementar n• 48/2001, inicialmente, voltamos 
nossa atenção para a competência do Estado membro para legislar sobre a matéria e 
para as normas que versam sobre a iniciativa legislativa quanto a projetos de tal 
natureza. 

A Constituição da República estabelece, no inciso XII do art. 24, que compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência 
social, e o§ 1° do mesmo artigo determina que, no âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, enquanto o § 2° 
esclarece que tal competência da União não exclui a competência suplementar dos 
Estados. 

A Lei Federal n• 9.717, de 27111/98, dispõe sobre normas gerais para a organização 
e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa lei determina que 
os regimes próprios deverão ser organizados com base em normas gerais de 
contabilidade c atuária de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial e 
faculta, também, aos entes da Federação a constituição de fundos integrados de bens, 
direitos e ativos com finalidade previdenciária. 

Por se tratar de lei de diretrizes gerais, tanto os regimes próprios quanto os fundos 
previdenciários deverão obedecer aos critérios nela estabelecidos. 

Claro está, portanto, que o Estado membro não apenas pode como deve legislar 
sobre o assunto. 

Quanto à iniciativa legislativa, é na Constituição do Estado que vamos encontrar o 
parâmetro necessário. O art. 66, III, "c", determina ser matéria de iniciativa privativa 
do Governador do Estado o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos 
da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos o provimento de cargo, a 
estabilidade e a aposentadoria. 

Assim sendo, verificamos que a proposição obedece aos ditames constitucionais 
relativos a competência e iniciativa legislativa. 

Ao fixar os lineamentos para a reforma do sistema previdenciário do Estado, o 
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Chefe do Poder Executivo optou por criar um fundo, denominado FUNPEMG, a 
ser gerido pelo IPSEMG, que abrigará os servidores efetivos que ingressarem no 
serviço público estadual após 31112/2001. Os atuais servidores e os que ingressarem 
no serviço público estadual até aquela data permanecem ligados ao Tesouro, ao qual 
serão vertidas suas contribuições e do qual receberão seus benefícios. 

É a título de pagamento da dívida do Estado com o IPSEMG que os cofres públicos 
assumirão o compromisso do pagamento das pensões atualmente existentes e 
daquelas que vierem a ser geradas pelos atuais servidores. 

Os servidores não efetivos cuja situação se encontra "sub judice" em virtude de 
mandado de segurança impetrado pelo Estado foram colocados em grupo distinto dos 
demais, visto que a eles se aplicam as regras do Regime Geral de Previdência SociaL 

É importante ressaltar que a1guns pontos da proposição foram objeto de nossa maior 
atenção, como a questão da contribuição dos inativos, que é bastante polêmica, a 
obrigatoriedade da contribuição para a saúde e a inexistência dos Conselhos de 
Administração e Fiscal na estrutura administrativa superior do FUNPEMG. 

Optamos por deixar a cargo da Comissão de Administração Pública a decisão 
quanto a tais assuntos. por entendermos que, tratando-se de um sistema complexo. a 
previdência do Estado deve ser analisada como um todo, sob a ótica do direito 
administrativo, do interesse dos servidores e do Estado. As alterações necessárias 
certamente serão feitas pela citada Comissão, atendendo aos critérios mencionados. 

Além disso, os princípios constitucionais e legais a que a administração pública está 
sujeita não serão, certamente, desprezados. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei Complementar n" 48/2001. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo' Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio Kangussu 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O !"TURNO DO PROJETO DE LEI N" 71/99 

Comissão de Constituiçao e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela objetiva autorizar o 
Poder Executivo a doar imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
AP AE - do Município de Visconde do Rio Branco. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça 
para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, ITI, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O bem descrito no projeto de lei sob análise foi adquirido pelo Estado por meio de 

doação do Município de Visconde do Rio Branco e, posteriormente, cedido à APAE. 
Agora, a entidade deseja obter sua propriedade, no intuito de construir uma quadra 
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A matéria está sujeita ao art. 17 da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, que subordina 
a alienação de bens da administração pública à prévia autorização legislativa, à 
existência de interesse público devidamente justificado, à avaliação e à licitação na 
modalidade de concorrência. E, ainda, às normas consubstanciadas nos arts. 16 e 17 
da Lei n" 9.444, de 25111/87. 

No caso em comento, a lei estadual institui que "a administração, preferencialmente 
à venda ou doação de bem imóvel, concederá direito real de uso". Após análise dos 
documentos do processo, em especial do ofício enviado a esta Casa pelo Secretário de 
Recursos Humanos e Administração, constatamos que o posicionamento deste é 
convergente com o da norma mineira. Nesse contexto, a mera autorização do 
Legislativo, sem a respectiva vontade do Executivo, em nada contribuirá para efetivar 
a doação. Estaríamos, pois, editando lei que, embora vigendo, seria ineficaz. 

Constatamos que está consolidada, como forma de preservação, posição contrária à 
doação de imóveis do Estado para entidades privadas, porque, ao saírem do domínio 
público, perdem a imprescritibilidade que lhes é garantida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidadc do Projeto de Lei n" 71/99. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente Márcio Kangussu, relator - Eduardo Hermcto 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 107/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Mauri Torres, por meio do projeto de lei sob comento, objetiva 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Casca o imóvel que 
menciona. 

Nos tennos do art. 102, III, "a.,, do Regimento Interno, cabe a este órgão colegiado 
examinar preliminannente a matéria, atendo-se aos aspectos juridico, constitucional e 
legal. 

Fundamentação 
O imóvel em questão constitui-se de um terreno com dois prédios, situados no 

Largo da Matriz e na R. Cesário Alvim, no Município de Rio Casca, e o projeto de lei 
em análise pretende autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao município para que nele 
se instalem repartições públicas. 

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 17 da Lei Federal n" 8.666, de 
21/6/93, que condiciona a alienação de bens da administração pública à prévia 
autorização legislativa, à existência de interesse público devidamente demonstrado, a 
avaliação e à licitação na modalidade de concorrência. E, ainda, às normas emanadas 
dos arts. 16 e 17 da Lei n" 9.444, de 25111/87. No caso em comento, as leis dispensam 
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Após análise dos documentos do processo, em especial do ofício enviado a esta 
Casa pelo Secretário de Recursos Humanos e Administração, constatamos que seu 
posicionamento é contrário ao projeto de lei em análise, tendo em vista que, na parte 
do imóvel situado no Largo da Matriz, está sendo edificado o Quartel do Pelotão de 
Polícia de Rio Casca. Nesse contexto, a mera autorização do Legislativo, sem a 
respectiva vontade do Executivo, em nada contribuirá para se efetivar a doação. 
Estaríamos editando lei que, embora vigendo, seria ineficaz. 

A propósito, o eminente jurista Miguel Reale sustenta que a "lei, no sentido técnico 
desta palavra, só existe quando a norma escrita é constitutiva de direito, ou, 
esclarecendo melhor, quando ela introduz algo de novo com caráter obrigatório no 
sistema jurídico em vigor "(in "Lições Preliminares de Direito", Saraiva, I 976, 3a ed., 
p. 163). 

O não menos importante jurista José Afonso da Silva, em sua obra "Princípios do 
Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional", pondera que "o caráter de 
norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica 
preexistente, que decorre de 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, podemos considerá-lo, portanto, 
antijurídico, não devendo prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidadc do Projeto de Lei n• 107/99. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 200 I. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo Hermeto 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.635/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em comento visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes o imóvel 
que especifica. 

Publicada em 4/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
conforme determina o art. 102, ill, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela trata de dar a necessária autorização legislativa para que o 

Estado doe imóvel ao Município de Comendador Gomes. 
O bem foi originalmente doado pelo referido município para ali ser instalada 

unidade de ensino estadual, ficando, portanto, vinculado à Secretaria da Educação, 
que, por sua vez, se manifestou contrária à sua doação, pois pretende d&-lhe 
destinação compatível com os objetivos educacionais. 
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É importante ressaltar que o objeto das leis autorizadoras são sempre atos 

administrativos, cabendo, pois, ao Chefe do Executivo determinar o momento de sua 
realização. Assim, entende-se que esse tipo de lei seja legitimamente de iniciativa 
daquele Poder. Tal entendimento já foi exPresso em decisão prolatada na 
Representação n• 1.331-6, pelo STF, cujo relator assim se manifestou: 

"( ... ) a boa interpretação do texto há de se fazer no sentido de que a autorização em 
si mesma encontra-se reservada à iniciativa do Poder Executivo". 

Ora, sendo matéria reservada à iniciativa exclusiva do Executivo, qualquer 
interferência do Legislativo nesse domínio importa em ofensa ao princípio da 
separação dos Poderes. 

Por outro lado, o § 2• do art. 70 da Constituição do Estado estabelece que a "sanção 
expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo". 

Todavia. estando o processo instruído com ofício do Poder Executivo, cujo teor 
mostra claramente que a medida contida na proposição sob comento não é de seu 
interesse, temos a convicção de que o projeto, se aprovado, não será sancionado. 

É ainda do mesmo acórdão proferido pelo STF, já citado, a seguinte afirmação: 
.. A lei tem caráter autorizativo, ponanto, o Governador somente realizará o ato se 

entendê-lo conveniente ao interesse público". 
Assim, ainda que a proposição fosse sancionada- e isso nos parece improvável -, a 

lei perderia o objeto e resultaria ineficaz, tendo em vista a manifestação clara do 
Poder Executivo quanto à inoportunidade da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei no 

1.635/2001. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Márcio Kangussu 

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.730/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela tem por 
escopo dar a autorização legislativa para que o Poder Executivo doe imóvel ao 
Município de Argirita. 

Publicada em 6/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame dos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme previsão do art. 102, III, .. a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O objeto da propostçao em tela é autorizar a doação de um imóvel urbano 

constituído de terreno com área de 300m2, que pertencia à extinta MinasCaixa. 
Atualmente, está destinado aos serviços da Secretaria da Segurança Pública, que se 
manifestou desfavoravelmente à doação, por pretender construir no terreno a sede da 
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Delegacia de Polícia. 

Cabe ponderar que a alienação de bem do Estado, afeto à atividade administrativa 
do Poder Executivo, tanto direta quanto indireta, depende, além da autorização 
legislativa. da concordância do responsável pelo órgão a que esteja vinculado. A 
manifestação negativa da autoridade competente, no caso em exame, indica que, se a 
matéria for aprovada, não receberá a sanção do Governador, e, mesmo que receba, a 
respectiva lei não terá uma das características essenciais desse tipo de norma: a de 
modificar a ordem jurídica preexistente. Sem estar acorde o Poder Executivo, o 
negócio jurídico não será concretizado. 

Assim já se manifestou o STF, em acórdão prolatado quando da decisão da 
Representação no 1.331-6: ''( ... ) a lei tem caráter autorizativo, portanto, o Governador 
somente realizará o ato se entendê-lo conveniente ao interesse público". 

Ademais, temos de trazer à colação o juízo do excelso Tribunal sobre a lei 
autorizativa implementada em parlamentos. Segundo sua decisão, qualquer 
interferência do Legislativo nesse domínio importa em violação do princípio da 
separação dos Poderes, por se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do Executivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidadc do Projeto de Lei no 

!.730/2001. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo Henneto 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O I' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.833/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n• 1.833/2001 dispõe sobre 
o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos 
Produzidos por Veículos Automotores em Uso e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/10/2001 e distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe visa a instituir o Programa Estadual de Inspeção e 

Manutenção de Emissões de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículos 
Automotores em Uso - PROGRAMA IIM -, destinado a promover a redução da 
poluição do meio ambiente, por meio do controle de emissão de poluentes e de ruídos 
produzidos pelos veículos licenciados e em circulação no Estado de Minas Gerais. 
Excluí desse controle os veículos de fabricação para usos militar, agrícola e de 
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cornpeuçao, bem como os tratores, os equipamentos de terraplenagem, de 
pavimentação e outros de utilização especial, assim classificados pelo órgão de meio 
ambiente competente - no caso de Minas, o COPAM. Entre as principais medidas 
previstas neste programa, destacamos: obrigatoriedade da inspeção UM para todos os 
veículos automotores, com exceção· dos mencionados acima, no prazo e na forma 
estabelecidos pelo órgão executor do programa (Secretarias de Meio Ambiente e de 
Segurança Pública); proibição de registro, transferência, mudança de placa, alteração 
de dados, licenciamento anual e outras transações envolvendo o veículo que não 
possuir o Certificado de Aprovação Ambiental; criação de estações de inspeção fixas 
c móveis; previsão da execução dos serviços de inspeção pela iniciativa privada, por 
meio de concessão ou outorga, precedida de licitação, na modalidade de concorrência 
pública, com prazo de até 15 anos, prorrogável por igual período e definição da 
política tarifária por meio do edital; adoção dos limites máximos de emissão de 
poluentes e de ruídos produzidos pelos veículos automotores conforme estabelecido 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente; implantação efetiva do programa no 
prazo de 12 meses contados da data de publicação da lei. 

São essas, em resumo, as providências consignadas no projeto em análise. 
Portanto, no conjunto dessas medidas distinguem-se, nitidamente, o combate à 

poluição causada pelos veículos automotores e a concessão da execução do serviço 
público de medição de emissão de gases e ruídos desses mesmos veículos a 
particulares. 

Quanto ao controle da poluição, a Constituição Federal, nos arts. 23, VI, e 24, VI, 
relaciona essa matéria como de competência comum e legislativa concorrente entre as 
três esferas de Governo, cabendo à União editar as normas gerais sobre o tema, aos 
Estados suplementá-las, para atender às suas peculiaridades e aos municípios 
legislarem, no que couber, respeitadas as normas federais e estaduais pertinentes. 

O Código de Trânsito Brasileiro prevê, nos arts. 104, 124 e 131, para todos os 
veículos em circulação, a avaliação das condições de segurança e de controle de 
emissão de gases poluentes e de ruído mediante inspeção, que será obrigatória, na 
forma e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e 
pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. A expedição de certificado 
de registro de veículo é vedada se este não possuir certificado de segurança veicular e 
de emissão de poluentes e ruído. Em outras palavras, o novo proprietário do veículo 
terá seu pedido de registro indeferido pelo DETRAN-MG, caso não satisfaça as 
citadas exigências. 

A Resolução n• 256, de 30/6/99, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
expedida com fundamento em diversas leis e atos infralegais, determina, no parágrafo 
único do art. ] 0

, que caberá aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente a 
responsabilidade pela implementação das medidas relacionadas com a inspeção de 
emissões de poluentes e ruído prevista no Código de Trânsito Brasileiro e estabelece a 
possibilidade de os serviços de inspeção serem executados de forma indireta, isto é, 
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por meio de concessão à iniciativa privada. 

A Consútuição Federal, no art. 175, diz que incumbe ao poder público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. Portando, essa medida também está em 
consonância com o ordenamento jurídico vigente. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.833/2001. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ambrósio Pinto - Márcio 

Kangussu. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.865/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n• 1.865/2001 reorganiza a 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/11/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. -

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

Fundamentação 
O projeto em análise, dentro do contexto da reforma administrativa patrocinada 

pelo Governo do Estado, propõe a reorganização da Secretaria de Estado de 
Transpones e Obras Públicas, prevendo modificações que se referem especialmente à 
sua estrutura organizacional, bem como à transformação, extinção e criação de cargos 
do seu Quadro Específico de Pessoal. 

No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a matéria g~arda 
conformidade com o art. 66, ill, "b" e "e", da Consútuição do Estado, que confere ao 
Governador do Estado a competência privativa para iniciar projetos que disponham 
sobre criação de cargo e função públicos da administração direta, assim como para a 
criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado. 

Cumpre consignar que o projeto, ao traçar as competências e finalidades da 
Secretaria, não trouxe inovações, mantendo, basicamente, o rol de atribuições já 
delineadas pela Lei n• 10.827, de 23/7/92, que regula tais matérias, em seus arts. 16 a 
19. 

No que concerne à estrutura organi7.zcional, o projeto inovou, propondo uma 
estrutura mais enxuta para a Secretaria. Dessa forma, a estrutura atual, que se compõe 
de sete superintendências vinculadas ao gabinete, passa a ser constituída de três 
superintendências, que foram mantidas, c de duas assessorias, criadas pelo projeto. 
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Foram mantidas as Superintendências de Obras Públicas e de Transportes, com 

as respectivas Diretorias que as compunham. As Superintendências de Administração 
e de Finanças, antes separadas, foram unificadas, extinguindo-se, assim, uma das 
cinco Diretorias que as compunham. Criou-se, ainda, a Assessoria de Planejamento e 
Coordenação e a Assessoria Técnica. Quanto à Superintendência de Planejamento e 
Coordenação e à de Desenvolvimento Urbano, extintas pelo projeto, suas 
competências foram disseminadas dentro da nova estrurura proposta, o que demonstra 
que tais modificações não implicarão perda para o serviço público. Ao contrário, a 
nova estrutura, onde foram extintos alguns centros e diretorias e criadas assessorias, 
que são órgãos mais dinâmicos por não envolverem estruturas com alto número de 
órgãos subordinados, favorece a diminuição do tamanho da máquina administrativa, 
possibilitando, sobretudo, a racionalização e a dinamização do seu funcionamento, 
que se mostram imperativas na busca da eficiência da administração pública. 

Com relação à nova estrutura, ressaltamos a necessidade de incluir a Diretoria de 
Logística Intermodal no âmbito da Superintendência de Transportes, proposta que já 
estava prevista no anteprojeto encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, mas que, 
por equívoco, não constou na proposição encaminhada a esta Casa. Propomos, 
portanto, por meio da Emenda no 1, a inclusão daquela unidade administrativa no 
texto da proposição e as conseqüentes alterações relativas ao cargo de Diretor, que 
não acarretarão nenhuma repercussão financeira. 

A propósito, o projeto não prevê abertura de crédito suplementar porque o eventual 
aumento de despesa decorrente da criação de alguns cargos comissionados do Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, por meio do art. 7" 
da proposição, é compensado com a extinção de cargos do mesmo quadro, conforme 
propõe o art. 8°. 

Sendo assim, o projeto em exame estabelece que o Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Quadro I! - Cargos 
comissionados - a que se refere o Anexo I-R do Decreto n" 36.033, de 1994, passa a 
ter a composição constante do anexo que o acompanha. 

Tendo em vista a exigência constitucional sobre a previsão dos percentuais de 
cargos em comissão a serem preenchidos pelos servidores de carreira, o parágrafo 
único do art. 1 O determina que, para o provimento dos cargos constantes no anexo da 
proposição, deverá ser observada a Lei n" 9.530, de 1987, que dispõe sobre a forma 
de recrutamento para provimento de cargo em comissão. 

Finalmente, cuida a proposição da revogação da Lei n" 9.517, de 29112/97, e dos 
arts. 18 e 19 da Lei n" 10.827, de 2317172, que tratam da estrutura da Secretaria que 
ora se propõe modificar. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pelajuridicidade, constitucionalidade c legalidade do Projeto 

de Lei n° 1.867/2001 com a Emenda n° 1 a seguir apresentada. 
EMENDAN" I 
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O inciso V do art. 5° fica acrescido da seguinte alínea "d": 
"Art. 5° - ····························· ······························· ....... . 
v-·············································································· 
d) Diretoria de Logística Interrnodal." 
Com a inclusão da alínea "d" substitua-se no art. go o numeral 5 por 4, no que se 

refere ao cargo de Diretor I, código MG 06, símbolo DR 06, e, no anexo, o numeral 
13 por 14, no que refere à classe desse mesmo cargo de Diretor. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Henneto, relator - Márcio Kangussu 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O zo TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.344/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei no 1.344/200 I tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município 
de Barbacena. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Após aprovação de requerimento em Plenário, 
vem o projeto a esta Comissão para que ela também seja ouvida no 2° turno. 

Segue em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer, confonne 
estabelece o art. 189, § 1°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização legislativa para que 

o Poder Executivo possa fazer a transferência de bem imóvel público ao Município de 
Barbacena, autorização essa determinada por preceitos de natureza constitucional e 
administrativa, que condicionam o negócio a ser realizado ao atendimento do 
interesse público, obviamente após a verificação da não-afetação do bem ao serviço 
público. 

Como amplamente discutido no 1 o turno, trata-se da doação de parte de terreno de 
uma escola estadual, ao ente federativo municipal. Com essa medida, será possível a 
construção de um ginásio poliesportivo no referido terreno, que ora esta ocioso, 
beneficiando-se, assim, a própria escola e toda a comunidade. O município já tem 
garantidos os recursos para dar consecução a esse objetivo. 

Verificamos, portanto, que o projeto tem por fim atender o interesse público e 
melhorar os serviços que a administração pública disponibiliza para os cidadãos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.344/2001 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Na varro Vieira, relator- Cristiano Canêdo 

-Cabo Morais- Sargento Rodrigues- Hely Tarqüínio. 
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Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.344/2001 
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena 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 Barbacena o 

terreno com área de L 984m2 (mil novecentos e oitenta e quatro metros quadrados), a 
ser desmembrado do imóvel pertencente à Escola Estadual Professor Soares Ferreira, 
situado na Rua Baronesa Maria Rosa, registrado sob o no 2.432, a fls. 114 do livro 3-
C, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à construção de um 
ginásio poliesportivo. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe 
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.760/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n. 0 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 FHEMIG e dá outras providências. · 

Aprovado no I o turno com as Emendas n.0 S I a 3, o projeto retoma a esta Comissão, 
para receber parecer para o zo turno. 

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

A proposição objetiva 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. 

Estabelecem-se para a tabela dos cargos de provimento efetivo os seguintes índices: 
1,280 para os níveis I a 3, de I' a 4' série do I o grau; 1,275 para os níveis 4 a 6, de I o 
grau completo; 1,270 para os níveis 7 a 9, de zo grau completo; e 1,265 para os níveis 
10 a 12, de nível superior. 

Para a tabela das funções de chefia, estabelece-se o índice 1,265 para os níveis C! a 
C8. 

Propõe-se, ainda, a alteração do fator de ajustamento da classe de Assistência de 
Atividades da Saúde (MG-43-AS-04), de provimento em comissão, de que trata o art. 
17 da Lei Delegada n• 38, de !998, de 0,6111 para 0,9252, com a jornada de trabalho 
de 40 horas semanais. 

'-----------0--------' 



866 
O projeto ainda estabelece que a nova tabela será aplicada a partir de 1110/2001 

e que 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. 

Em face da paridade entre as tabelas salariais c as jornadas de trabalho da FHEMIG 
c da HEMOMINAS, será estendida 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, conforme 
aprovado no 1 o turno. 

Também se aprovou no I o turno a correção das tabelas remuneratórias das classes 
de cargos efetivos e dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do IPSEMG, em 
reconhecimento à disponibilidade e à dedicação com que os servidores dessa 
autarquia vêm exercendo suas atividades, a exemplo dos servidores da FHEMIG e da 
HEMOMINAS. 

Em razão das alterações supracitadas, elevou-se o limite do crédito suplementar 
para R$19.064. 775,36, a fim de atender às despesas delas decorrentes. 

Todavia, entendemos que a correção da tabela de vencimentos dos servidores do 
IPSEMG somente deve ser aplicada para os servidores de cargo de provimento 
efetivo, da mesma forma em que se aprovou a correção da tabela dos detentores de 
cargo efetivo e de função pública da HEMOMINAS. 

Com efeito, conforme foi aprovado no 1 o turno, o reajuste proposto para esses 
servidores não se aplica à tabela das funções de chefia. 

Por esta razão, apresentamos ao final a Emenda n. o 1 ao vencido. 
De todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 1.760/2001 na forma do 

vencido em 1 o turno com a Emenda n. 0 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N. 0 I 

Suprima-se do art. zo a tabela dos cargos de provimento em comissão de chefia, 
assessoramento e coordenação. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Cabo Morais - Sebastião 

Navarro Vieira - Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no I o Turno 
PROJETO DE LEI N° I. 760/2001 

Dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções de chefia dos Quadros Especiais de Pessoal da FHEMIG e da HEMOMINAS 
e dos cargos do Quadro de Pessoal do IPSEMG e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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 I o de junho de 1995 e no 
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Anexo XXXVIII da Lei Delegada no 39, 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 - HEMOMINAS -, 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) I ,280 para os níveis 1 a 3; 
b) 1,275 para os níveis 4 a 6; 
c) I ,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 C i a C8. 
§ I 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 II. 

§ 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." 

Art. 2° - As tabelas de valores mensais dos vencimentos dos cargos de provimento 
efetivo e comissionado, inclusive inativos, do Quadro de Pessoal do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - nos Anexos 
XXXVII e XLI, da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998, ficam recompostas, a 
partir de 1 o de outubro de 2001, com a aplicação dos seguintes índices e valores: 

I -TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
Carga Horária: 30 horas 

Nível Índice de 
Aiustamento 

E01 a E04 1,280 
E05 a E07 1,275 
E08 a ElO 1,279 
Ell aE14 1,265 

li- TABELA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFIA, 
ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO 

Carga Horária: 40 horas 
Classe V encime 

nto 
C-21 369,54 
C-22 513,93 
C-23 752,52 
C-24 784,05 
C-25 926,61 
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C-26 949,21 
C-27 1.050,59 
C-28 1.119,61 
C-29 1.194,23 

Parágrafo único - 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. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$19.064.775,36 (dezenove milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e 
cinco reais e trinta e seis centavos), 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. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.76112001 
Comissão de Administração Pública 

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

gratificação "saúde" para os servidores das classes de cargos que menciona do 
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, e dá outras 
providências. 

Aprovado no I o turno, com todas as emendas apresentadas pelas comtssoes 
competentes, o projeto retoma a esta Comissão, para receber parecer para O 2° turno. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer 
Fundamentação 

A proposição tem por objetivo instituir gratificação-saúde, no percentual de 30%, 
para os servidores ocupantes de cargos das classes de Analista de Saúde, Assistente 
Técnico da Saúde, Técnico da Saúde e Agente de Serviços da Saúde, do Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive inativo. 

Nos termos da proposição, a base de cálculo para a concessão dessa gratificação 
será o valor da remuneração mínima prevista no Anexo I, itens 2 e 3, a que se refere o 
art. I o da Lei Delegada no 41, de 7/6/00, a partir de I o de outubro de 2001. 

Ressalte-se que tal gratificação não servirá de base para cálculo de qualquer 
vantagem, inclusive a Parcela Remuneratória Complementar, devida a título de abono 
por meio da citada Lei Delegada TI0 41, o vale-alimentação e o vale-transporte. 

Com a medida ora proposta, pretende-se melhorar o nível de remuneração dos 
ocupantes dos cargos acima mencionados, cujas atribuições se constituem nas 
atividades-fim da Secretaria de Estado da Saúde. 

Outra proposta contida no projeto é a alteração do fator de ajustamento da classe de 
cargos de Assistente de Atividade de Saúde, de provimento em comissão, de que trata 
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Com o objetivo de corrigir distorção hierárquica em nível funcional e remuneratório 
que se verifica na estrutura do Poder Executivo, com relação à remuneração dos 
cargos de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado e de Diretor III, aprovou-se, no 
1" turno, a alteração do valor da remuneração do cargo de Chefe de Gabinete. 

As outras medidas aprovadas no 1" turno objetivam estender para os servidores do 
hospital universitário que integra a estrutura UNIMONTES a gratificação GIEFS, que 
é atribuída aos servidores da FHEMIG, HEMOMINAS e FUNED; c criar duas 
superintendências regionais de saúde nas cidades de Januária e Pará de Minas com os 
cargos necessários à sua estrutura. 

Reconhecendo que as alterações propostas e aprovadas no 1" turno foram oportunas 
e necessárias ao melhor desempenho da administração pública, ratificamos o nosso 
posicionamento anterior. 

Finalmente, apresentamos na conclusão a Emenda n.0 1 objetivando alterar a data 
de vigência da correção dos valores do vencimento do cargo de chefe de gabinete a 
que se refere o art. 7° do vencido. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n.0 1.761/2001 na forma do 

vencido em I o turno com a Emenda n.0 1 abaixo redigida: 
EMENDAN.0 I 

Dê-se ao "caput" do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - O fator de ajustamento do Cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de 

Estado, previsto no Anexo I a que se refere o art. 3° da Lei n. 0 11.432, de 19 de abril 
de 1994, passa a ser 4,331 O a partir da data da publicação desta lei.". 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Cristiano Canêdo - Sargento 

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
PROJETO DE LEI N° 1.761/2001 

Redação do Vencido no I o Turno 
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. 

A Assembléia Legislativa aprova: 
Art. 1 o - Fica atribuída ao servidor das classes de cargos que menciona do Quadro 

Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive inativo, gratificação-
saúde no percentual de 30% (trinta por cento), de acordo com o anexo desta lei, a · 
partir de 1° de outubro de 2001. Parágrafo único- A base de cálculo da gratificação-
saúde é o valor da remuneração mínima prevista no Anexo I, itens 2 e 3, a que se 
refere o artigo 1 o da Lei Delegada no 41, de 7 de junho de 2000. 

§ 1 o - A gratificação prevista no "caput" deste artigo é extensiva aos servidores da 
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área administrativa lotados no quadro setorial da Secretaria de Estado da Saúde.". 

§ - 2° - A base de cálculo da gratificação-saúde é o valor da remuneração mínima 
prevista no Anexo I, itens 2 e 3, a que se refere o artigo 1 o da Lei Delegada no 41, de 7 
de junho de 2000. 

Art. 2° - A parcela correspondente à gratificação instituída nesta lei não servirá de 
base para cálculo de qualquer vantagem, inclusive a Parcela Remuneratória 
Complementar, de que trata a Lei Delegada n• 41, de 7 de junho de 2000, e o vale-
alimentação e o vale-transporte. 

An. 3° - O fator de ajustamento da classe de Assistente de Atividade de Saúde 
(MG-43-SA-43), de que trata o artigo 17 da Lei Delegada n.• 38, de 27 de setembro 
de 1997, passa a ser de 0,9252, a partir de 1• de outubro de 2001, com a jornada de 
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 4° - A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro, 
resultante do disposto nos artigos 1 o e 3° desta lei, será paga, em parcela única, 
juntamente com a quitação da folha de janeiro de 2002. 

Art. 5° - Fica garantida ao servidÓr 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. 

Art. 6° - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços -
GIEFS - a que se refere a Lei n.• 11.406, de 28 de janeiro de 1994, com as alterações 
introduzidas pela Lei n." 1.274, de 15 de janeiro de 1998, no âmbito da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - para os servidores do hospital 
universitário que integra a estrutura dessa autarquia, a partir da data da publicação 
desta lei. 

Parágrafo único - É de responsabilidade da UNIMONTES o pagamento da GIEFS, 
com recursos próprios provenientes das receitas de prestação de serviços na área de 
saúde.". 

Art. 7° - O fator de ajustamento do Cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de 
Estado, previsto no Anexo I a que se refere o art. 3• da Lei n." I 1.432, de 19 de abril 
de 1994, passa a ser 4,3310 a partir de I • de maio de 2001. 

Parágrafo único: Fica incorporada ao vencimento do cargo de Chefe de Gabinete de 
Secretário de Estado a verba de representação de que trata o parágrafo único do art. 3° 
da Lei n." I L432, de 19 de abril de 1994. 

Art. go - Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, duas 
Diretorias Regionais de Saúde, uma com sede na cidade de Januária e a outra com 
sede na cidade de Pará de Minas. 

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 
administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 

Art. 9• - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Saúde os seguintes cargos de provimento em comissão: 
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I - 2 cargos de Diretor I, código MG-06, de recrutamento amplo, com carga 
horária de 8 horas; 
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li - 16 cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de recrutamento amplo, 
com carga horária de 6 horas; 

III - 1 O cargos de Assessor I, código AS-01, de recrutamento amplo, com carga 
horária de 6 horas; 

IV - 20 cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo 16 de 
recrutamento amplo e 4 de recrutamento limitado, com carga horária de 6 horas; 

V - 18 cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-07, sendo 14 de recrutamento 
amplo e 4 de recrutamento limitado, com carga horária de 6 horas. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes do disposto neste artigo, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, observado o disposto no art. 43 
da Lei Federal n.• 4.320, de 16 março de 1964. 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$8.514.432,00 (oito milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e dois 
reais), para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, observado o 
disposto no anigo 43 da Lei Federal n• 4.320, de 16 de março de 1964. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o anigo I • da Lei n.O, de de de 2001) 

*- A tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 19.12.01. 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.767/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindusuia1 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira e outros, o Projeto de Lei no 
1.76712001 dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá 
outras providências. 

Aprovado no 1 o turno com as Emendas n°s 2, 3, 5 e 7 a 11, o projeto retoma a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno. A redação do vencido, em anexo, é 
parte do parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise define procedimentos e critérios para a fabricação anesanal do 

queijo-de-minas, de modo a garantir o padrão de qualidade do produto, conhecido por 
suas características peculiares. Para tanto, são estabelecidos parâmetros a serem 
observados em todas as fases do processo produtivo, incluindo a sanidade do rebanho, 
a qualidade dos ingredientes e a higiene dos equipamentos e das instalações. 

Durante a fase de discussão da matéria nas comissões a que foi distribuído no 1 o 

turno, foram apresentadas diversas emendas que indubitavelmente aperfeiçoam a 
proposição original. Assim, entendemos que o projeto na forma do vencido atende 
plenamente às expectativas dos setores da sociedade ligados à fabricação do queijo-
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exercer sua atividade de forma segura e legal. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1,767/2001, no 2" 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001, 
Eduardo Hermeto, Presidente- Amilcar Martins, relator- João Batista de Oliveira. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.767/2001 

Dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Será considerado Queijo Minas Artesanal o alimento produzido a partir do 

leite fresco c cru, ordenhado e beneficiado na propriedade de origem, com 
características históricas e culturais de cada uma das regiões do Estado, segundo os 
seguintes critérios: 

I - ter o processamento iniciado no prazo máximo de 90 minutos após o início de 
ordenha; 

II - ser fabricado com leite integral de vaca o qual não tenha sofrido tratamento 
térmico; 

III - conter, como ingredientes, culturas lácticas naturais (pingo, soro fermentado ou 
soro-fermento), coalho e sal; 

IV - observar as seguintes fases no processo de fabricação: 
a) filtração; 
b) adição de fermento natural e coalho; 
c) coagulação; 
d) corte da coalhada; 
e) mexedura; 
f) dessoragem; 
g) enfermagem; 
h) prensagem manual; 
i) salga seca; 
j) maturação. 
Parágrafo único - O Queijo Minas Artesanal deverá ter consistência firme, 

apresentando ou não olhaduras mecânicas, cor e sabor próprios, massa uniforme, 
isenta de corantes e conservantes. 

Art. 2° - A qualidade do Queijo Minas Artesanal e sua propriedade para o consumo 
serão asseguradas por meio de: 

I - fabricação com leite proveniente de rebanhos sadios, que não apresentem sinais 
clínicos de doenças infecto-contagiosas e sejam negativos para os testes oficiais de 
zoonoses, tais como brucelose e tuberculose, de acordo com as normas do 
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CERTIBOV; 

II - certificação das condições de higiene recomendadas pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária- !MA-, observadas também as normas do CERTIBOV; 

III - cadastro do produtor no Instituto Mineiro de Agropecuária. 
§ I" - O cadastramento no Instituto Mineiro de Agropecuária a que se refere o 

inciso III deste artigo, será feito no prazo de trezentos e sessenta dias, individualmente 
ou por meio de entidade representativa. 

§ 2° - O cadastro será feito nos escritórios locais do órgão. mediante apresentação 
de cana-compromisso com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pela 
qualidade dos queijos produzidos e do laudo técnico-sanitário de queijaria, preenchido 
e assinado por médico veterinário. 

§ 3" - A certificação pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - !MA - ocorrerá no 
prazo máximo de sessenta dias após o cadastramento, prazo em que o IMA atestará o 
cumprimento das exigências sanitárias e legais. 

§ 4" - O !MA acompanhará periodicamente os produtores, com a finalidade de 
manter o certificado de qualidade. 

§ 5" - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais -EMA TER- estabelecerá programa de qualificação dos produtores com vistas 
a se atingir a certificação. 

Art. 3" - A água a ser utilizada na produção do Queijo Minas Artesanal deverá ser 
potável e poderá ser originada de nascente, cisterna revestida e protegida do meio 
exterior ou de poço artesiano, observadas as seguintes precauções: 

I - as nascentes devem ser protegidas do acesso de animais. de água de enxurrada e 
outros agentes de contaminação; 

11- deve ser canalizada desde a fonte até o depósito ou a caixa-d'água da queijaria 
ou do quarto de queijo; 

Ill - deve ser filtrada antes de sua chegada ao reservatório; 
IV - deve ser clorada com cloradores de passagem ou outros sanitariamente 

recomendáveis, a uma concentração de 2 ppm (duas partes por milhão) a 3 ppm (três 
partes por milhão). 

§ 1 o - O reservatório a que se refere o inciso ID deste artigo deve ser tampado e 
construído em fibra, cimento ou outro material sanitariamente aprovado. 

§ zo - A quantidade de água necessária para a limpeza e a higienização das 
instalações da queijaria deve estar na proporção de 5 litros para cada litro de leite 
processado. 

§ 3° - A água utilizada na produção do Queijo Minas Artesanal deverá ser 
submetida a análises físico-química e bacteriológica, em periodicidade a ser definida 
pelo Poder Executivo na regulamentação desta lei. 

Art. 4° - A queijaria ou o quarto de queijo serão instalados observando-se as 
seguintes exigências: 

I - estarem situados em local distante de pocilgas e galinheiros; 
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Ill - ser construídos em alvenaria, segundo normas técnicas a serem estabelecidas 
em portaria pelo Instituto Mineiro de Agropecuária; 

IV - poderão ser instalados junto a estábulos e locais de ordenha somente quando 
atenderem às seguintes condições: 

a) inexistência de comunicação direta entre estábulos e queijarias; 
b) o piso dos estábulos estiverem cimentados ou calçados; 
c) existência de valetas, nos estábulos, para o escoamento das águas de lavagem e 

da chuva; 
d) existência de torneira independente para higienização dos estábulos c dos 

animais. 
Art. 5°- A queijaria deverá conter os seguintes ambientes: 
I - área para recepção e armazenagem do leite; 
II - área de fabricação; 
III - área de maturação; 
IV - área de embalagem e expedição. 
Art. 6° . As características técnicas dos equipamentos necessários à fabricação do 

Queijo Minas Artesanal, bem como os critérios de higienização das instalações, 
equipamentos e fabricantes, serão definidas em portaria pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária. 

Art. 7° - São obrigatóriOs, para a comercialização do queijo artesanal o certificado 
do IMA, a identificação do fabricante, a data da fabricação c o prazo de validade do 
Queijo Minas Artesanal. 

§ 1 o - Os produtos mantidos sob refrigeração deverão receber embalagem plástica 
segundo as normas técnicas vigentes. 

§ 2° - A comercialização de queijos curados, não embalados, será permitida desde 
que as peças sejam marcadas, em baixo relevo, com o número da inscrição estadual 
do produtor. 

§ 3• - Quando se tratar de Queijo Minas Artesanal embalado, será necessário o 
cadastramento da embalagem e da rotulagem no Instituto Mineiro de Agropecuária, 
utilizando·se para isso os mesmos formulários previstos para os produtos com 
inspeção estadual. 

Art. go - O transporte do Queijo Minas Artesanal deve ser feito em veículos com 
carrocerias fechadas, sem a presença de nenhum outro produto, a fim de evitar 
deformação, contaminação ou comprometimento de qualidade e sabor. 

Art. 9° - O Queijo Minas Artesanal não embalado deve ser acondicionado para 
transporte em caixas ou tubos plásticos, de fibra de vidro ou similares, providos de 
tampa ou vedação. 

Art. 10- Somente poderá ostentar no produto ou em sua embalagem a classificação 
Queijo Minas Anesanal o produto fabricado em conformidade com as disposições 
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desta lei. 

Parágrafo único - O Queijo Minas Artesanal produzido em área demarcada conterá, 
gravada no produto ou na embalagem, a indicação de sua região de origem. 

Art. 11 - O Queijo Minas Artesanal será comercializado em período inferior a 60 
dias, no prazo de 30 meses a partir da publicação desta lei, até que existam no Estado 
entrepostos em número suficiente para a maturação. 

Parágrafo único - No prazo de 30 meses a que se refere o artigo, serão realizadas 
pesquisas científicas comprovando a inexistência de risco à saúde do consumidor. 

Art. 12- O Instituto Mineiro de Agropecuária empreenderá ações fiscalizatórias em 
estabelecimento produtor de Queijo Minas Artesanal, ainda que todas as exigências 
para cadastramento no órgão tenham sido atendidas pelo produtor. 

Art. 13 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - estabelecerá 
programa de incentivo à produção de queijo artesanal, mediante o apoio financeiro e a 
qualificação técnica do produtor, com recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, 
assegurando-se ao BDMG, à EMA TER e ao órgão de fiscalização sanitária animal do 
IMA as condições necessárias ao cumprimento desta lei. 

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.803/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe dispõe sobre 
a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais - SIAFI - Assembléia. 

Aprovado em primeiro turno, na forma original, o projeto vem à Mesa da 
Assembléia para, nos termos do art. 184, § 2", ele o art. 79, VIII, "a", do Regimento 
Interno, receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em perfeita sintonia com os 

anseios da sociedade, várias vezes manifestos pelos meios de comunicação de massa, 
e em atendimento aos princípios inscritos na Constituição da República, tem 
procurado aprimorar os instrumentos de que dispõe para facilitar ao cidadão o 
acompanhamento das suas ações. A implantação do SIAFI - Assembléia, 
regulamentado pelo projeto em exame, integra esse conjunto de medidas e, nesse 
sentido, representa uma valiosa contribuição para o aprimoramento do funcionamento 
da Casa. 

A importância de um .. Sistema Integrado de Administração Financeira" pode ser 
medida por meio das referências que, na "home-page" do Ministério da Fazenda, se 
faz ao seu congênere federal. Segundo aquele órgão da União, o SIAFI "é o principal 
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instrumento de administração orçamentana e financeira da União que oferece 
suporte aos órgãos centrais, setoriais e executores da gestão pública, tornando 
absolutamente segura a contabilidade da União. Por meio do SIAFI são obtidas as 
informações que subsidiam o Balanço Geral da União e os relatórios de execução do 
orçamento e de administração financeira, que compõem a demonstração das contas 
apresentadas ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, em conformidade 
com a Constituição Federal". 

O SIAFI constitui, portanto, um poderoso e indispensável instrumento em prol da 
modernização, da transparência e da eficiência da administração pública, razão pela 
qual opinamos pela aprovação da matéria que nos foi encaminhada para exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em zo turno, do Projeto de 

Resolução no 1.803/2001. 
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

35/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar no 35/2001, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, 
que altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993, que 
estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar 
Metropolitano, 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 § I o do art. 268 do Regimento 
Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 3512001 
Altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993, que 

estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar 
Metropolitano. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Os arts. 7o e 21 da Lei Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993, 

modificados pelo art. I o da Lei Complementar no 53, de I o de dezembro de 1999, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7° - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios de 
Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, 
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Matcus Leme, Matozinhos, Nova Lima,. Nova 
União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, 
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Art. 21 - O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo -Horizonte é 
constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna de 
Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de 
Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas.". 

Art. 2" - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 200 I. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.197/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 1.197/2000, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 
sobre a reorganização do Conselho de Industrialização - COIND -, foi aprovado no 
zo turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno e com a rejeição do inciso II do 
parágrafo único do art. 3°. 

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I" do art. 268 do 
Regimento Interno. 

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que o parágrafo único do art. 1°, que 
dispõe que, para os efeitos da lei, "a sigla COIND e a palavra Conselho se equivalem 
à denominação Conselho de Industrialização", poderia ser suprimido da proposição, 
uma vez que a sigla consta no ''caput" do artigo, ao lado do nome do Conselho. Além 
do mais, ao longo do texto, em nenhum momento é usada a palavra Conselho 
isoladamente. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.197/2000 
Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Industrialização- COIND. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Conselho de Industrialização- COIND -, instituído pelo Decreto no 

18.086, de 21 de setembro de 1976, passa a ser regido por esta lei. 
Art. 2" - O COIND, órgão consultivo, subordinado à Secretaria de Estado da 

Indústria e Comércio - SEIC -, tem por finalidade participar da formulação de 
normas básicas da política de industri3Iização e propor sua execução, observadas as 
diretrizes da política industrial fixadas no Plano Mineiro de Desenvo1 vimentQ 
Integrado - PMDI. 

Art. 3"- Compete ao COIND: 
I - manifestar-se sobre políticas de promoção industrial e propor a utilização de 
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instrumentos para atração de empreendimentos produtivos para o Estado; 

II - propor a compatibilização de planos, programas, projetos e atividades de 
industrialização com as normas estabelecidas; 

III - propor a criação de estímulos especiais para a expansão induslrial do Estado; 
IV - propor a realização de estudos e pesquisas visando à compatibilização da 

política econômica federal com os programas estaduais na área de descnvol vimcnto 
industrial; 

V - propor a criação de estímulos para a descentralização geográfica das indústrias; 
VI - propor a utilização de instrumentos financeiros e creditícios que estimulem a 

produção industrial; 
VII - propor a utilização de instrumentos fiscais que estimulem a implantação, a 

expansão, a modernização, a relocalização e a reativação de empresas industriais no 
Estado, observada a legislação pertinente; 

VIII - deliberar quanto a pedido de participação ou enquadramento em programa de 
incentivo à área industrial oferecido pelo Governo do Estado, emitindo parecer com a 
indicação das condições e com a fixação dos prazos de concessão; 

IX- exercer outras atribuições previstas na legislação específica sobre incentivo à 
industrialização; 

X- aprovar seu regimento interno. 
Parágrafo único - Na apreciação de projeto financiado por programa ou fundo 

estadual cujo objetivo seja promover o desenvolvimento e a modernização do parque 
industrial e agroindustrial do Estado, o COIND levará em consideração a quantidade 
de empregos gerados pela unidade industrial diretamente, pelo segmento 
agropecuário, quando se tratar de projeto integrado, e por empresas prestadoras de 
serviço, desde que o trabalhador exerça a atividade permanentemente na unidade 
financiada. 

Art. 4° - O COIND tem a seguinte estrutura: 
I - Presidência; 
I! -Plenário; 
III- Secretaria Executiva; 
IV - Câmaras de Política Industrial. 
Parágrafo único - As Câmaras de Política Industrial serão criadas pelo Plenário, 

órgão superior de deliberação do COIND, com prazos de duração definidos, e visam à 
elaboração de estudos, planos e resoluções normativas inerentes aos objetivos do 
Conselho. 

Art. 5°- O COIND tem a seguinte composição: 
I -membroS natos: 
a) o Secretário de Estado da Indústria e Comércio, que o presidirá; 
1?) o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
c) o Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia; 
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d) o Secretário de Estado da Fazenda; 
e) o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
f) o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
g) o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A- BDMG; 
h) o Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG; 
i) o Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI; 
11- membros representantes das seguintes instituições da sociedade civil: 
a) um da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- ALEMG; 
b) um da Associação Comercial de Minas - ACMinas; 
c) um do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais- CICI; 
d) um da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; 
e) um da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais- FECOMÉRCIO; 
f) um do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-MG; 
g) um da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG. 
§ 1 o - O integrante do COIND representante de sociedade civil organizada será 

nOmeado pelo Governador do Estado, por indicação da instituição. 
§ 2° - A função de integrante do COIND a que se refere o § I o é considerada de 

relevante interesse público. 
§ 3°- O Secretário Adjunto da Indústria e Comércio é o substituto do Presidente do 

COIND em seus impedimentos eventuais. 
§ 4° - O mandato dos membros do COIND coincidirá com o do Governador do 

Estado. permitida a recondução. 
§ 5° - Cada membro do COIND poderá indicar ao Presidente até dois substitutos, 

que o representarão em seus impedimentos. 
§ 6°- O substituto de membro do COIND será designado por ato do Presidente. 
Art. 6° - O Diretor Superintendente da Superintendência de Industrialização da 

Secretaria de Estado da Indústria e Comércio será o Secretário Executivo do COIND. 
Art. 7°- O Plenário do COIND reunir-se-á uma vez por mês, em sessão ordinária, e 

extraordinariamente quando convocado pelo Presidente. 
§ 1 o- As deliberações do COIND serão tomadas por maioria simples do Plenário. 
§ 2° - O não-comparecimento de representante de sociedade civil organizada a três 

reuniões consecutivas ou a 50% (cinqüenta por cento) das reuniões em cada ano 
implicará a substituição da entidade no COIND. 

Art. go - As normas complementares indispensáveis ao desenvolvimento das 
atividades do COIND serão estabelecidas em seu regimento interno, que será 
refonnulado no prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, período em 
que permanecerá em vigor o Decreto no 31.365, de 2 de junho de 1990. 

Art. go- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto no 

18.086. de 21 de setembro de 1976, e suas modificações posteriores e os arts. 5° e 6° 
da Lei n• 9.515, de 29 de dezembro de 1987. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente. Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.418/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.418/2001, de autoria do Deputado Eduardo Hermeto, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel que 
especifica, 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 § J• 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• 1.418/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

Alpinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 1.142,50 m2 (mil cento e 
quarenta c dois vírgula cinqüenta metros quadrados), situado naquele município, 
registrado sob o n• 8.709, a fls. 233 do livro 3-L, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Alpinópolis. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.575/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.575/2001, de autoria do Deputado João Batista de Oliveira c 
outros, que inclui o café na merenda escolar 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 § J• 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" 1.575/2001 
Obriga a inclusão do café na merenda escolar e determina a promoção institucional 

do produto. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a inclusão do café na merenda escolar das unidades da rede 

estadual de ensino. 
Art. 2° - A publicidade institucional da Secretaria de Estado da Agricultura, 

Pecuária c Abastecimento promoverá o café mineiro, devendo-se exaltar a qualidade 
das variedades produzidas no Estado. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2001. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.789/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.789/2001, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, que 
declara de utilidade pública o Clube de Mães Maria de Nazaré, sediado no Município 
de Gurinhatã, foi aprovado em turno único, com a Emenda D0 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 268 do Regimento 
Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.789/2001 
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Maria de Nazaré - CMMN -, com 

sede no Município de Gurinhatã. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Maria de Nazaré -

CMMN -,com sede no Município de Gurinhatã. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° -- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra pjnto, Presidente- Djalma Diniz, relator- Amilcar Martins. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.798/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.79812001, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara 
de utilidade pública a Creche Maria EsteJa Barcelos Gonçalves, com sede no 
Município de Betim, 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 § I 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° 1.79812001 
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Declara de utilidade pública a Creche Maria Estela Barcelos Gonçalves, com 
sede no Município de Betim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Maria EsteJa Barcelos 
Gonçalves, com sede no Município de Betim. 

Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, !I de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Amilcar Martins. 

PARECER SOBRE EMENDA APRESENTADA NO I o TURNO AO PROJETO DE 
LEI N" 1.439/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame dispõe sobre o 
Código de Ética c Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2001, a proposição foi distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade c legalidade com as Emendas n°s 1 a 28, de sua autoria. 
Encaminhada à Comissão de Direitos Humanos por força de requerimento, recebeu 
parecer pela aprovação com as Emendas n°s 29 a 36, apresentadas por ela, e as 
Emendas n°S I a 4, 6 a 9, !I a 16 e 18 a 28, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Nesta Comissão, o projeto recebeu parecer pela aprovação com as Emendas n°s 1 a 
28, apresentadas pela Comissão de Constituição c Justiça, com as Emendas 0°S 29 a 
36, da Comissão de Direitos Humanos; com as Emendas n°S 37 a 66 e as subemendas 
que receberam o no I às Emendas nos 5, 21, 22, 26, 27 e 28, da Comissão de 
Administração Pública. 

Com parecer das Comissões para as quais fora distribuída, a proposta foi incluída 
na ordem do dia para discussão, durante a qual recebeu as Emendas n°S 67, 68, e as 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 33 e 56. 

Fundamentação 
Entre as emendas e subemendas que são objeto deste parecer, a Emenda no 1 

pretende revogar o art. 2° da Lei no 6.712, de 3/12/75, cujo teor é o seguinte: 
"Art. 2° - O oficial da Polícia Militar só perderá o posto c a patente se for declarado 

indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado, em decorrência de julgamento a que for submetido". 

A Emenda no 68 inclui no § 2° do art. 75 do projeto a expressão "oficial", atribuindo 
ao Comandante-Geral da instituição militar a competência para decidir sobre a 
demissão de oficial. 

O inciso VI do § 3° do art. 142 da Constituição da República determina que " o 
oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele 
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, 
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ou de tribunal especial, em tempo de guerra;". 

O §I • do an. 42 da Cana Magna dispõe que se aplicam "aos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as 
disposições do an. 14, § s•, do an. 40, § 9°, e do art. 142, §§ 2° e 3°, ... ". 

Portanto, a prerrogativa que o constituinte de 1988 concedeu ao oficial das Forças 
Armadas de só perder o posto e a patente por decisão de tribunal militar aplica-se 
também ao oficial das Instituições Militares Estaduais. 

A Emenda no 33, da Comissão de Direitos Humanos, inclui, entre as transgressões 
disciplinares de nature?..a média. o fato de o militar não portar etiqueta de 
identificação quando em serviço. A Subemcnda no 1 à Emenda no 33 tira o caráter de 
transgressão quando a ausência da etiqueta for previamente autorizada para operações 
policiais específicas. Uma das missões atribuídas pelo inciso I do art. 142 da 
Constituição do Estado à Polícia Militar é a prevenção criminal, que, em muitas 
situações, só se torna eficiente por meio de uma ação discreta em que a inteligência 
prevalece sobre o uso da força. Por isso, nessas hipóteses, o uso ~a identificação 
visível prejudica sobremaneira o trabalho do profissional, se não o impossibilita. A 
exigência de autorização prevista na subemenda em exame já constitui suficiente 
antídoto para abusos. 

A Subemenda no 1 à Emenda no 56 faculta ao acusado em processo administrativo 
disciplinar apresentar ele mesmo as razões escritas de defesa e não exige que o 
defensor seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é oportuna enquanto 
facilita ao acusado o exercício de seu legítimo direito de defesa. 

O grande número de emendas apresentadas ao projeto e o resultado de intensas 
negociações recomendam a apresentação de substitutivo. 

Conclusão 
Em vista desses motivos, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.439/2001 na forma do Substitutivo n• I, a seguir apresentado, o qual acolhe as 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas TI 0 S 33 e 56, e pela rejeição das 
Emendas n•s 67 e 68. 

SUBSTITUTIVO N" I 
Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Título I 
Disposições Gerais 

Capítulo I 
Das Generalidades 

Art. I 0 
- O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais -CEDM -

tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e 
estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, 
recompensas, Processo Administrativo-Disciplinar e Conselho de Ética de Disciplina 
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Militar da Unidade- CEDMU. 

Art. 2° - Este Código de Ética e Disciplina aplica-se: 
I- aos militares da ativa; 
II - aos militares da reserva remunerada, nos primeiros cinco anos da passagem para 

a inatividade e nos casos expressamente mencionados neste Código. 
Parágrafo único- Não estão sujeitos ao disposto neste Código de Ética: 
I- os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por legislação 

específica; 
II- os militares agregados pelos seguintes motivos: 
a) licença para tratar de interesse particular; 
b) posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária e não eletiva, da 

administração direta e indireta; 
c) licença para candidatar-se a cargo eletivo. 
Art. 3° - A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo existir 

as melhores relações sociais entre eles. 
§ 1 o - É dever de todo militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a 

amizade em seu ambiente social, familiar e profissional. 
§ 2° - O relacionamento dos militares entre si e com os civis deve pautar-se pela 

civilidade, assentada em manifestações recíprocas de cortesia, respeito, confiança e 
lealdade. 

Art. 4° - Para efeito deste Código, a palavra comandante é a denominação genérica 
dada ao militar investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia. 

Capítulo 11 
Princípios de Hierarquia e Disciplina 

Art. 5° - A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das Instituições 
Militares Estaduais- IME. 

§ I o - A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, na estrutura 
das Instituições Militares Estaduais. 

§ 2° - A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do 
Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em 
todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: 

I - pronta obediência às ordens legais; 
II - observância às prescrições regulamentares; 
III -emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; 
IV - correção de atitudes; 
V - colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos 

resultados pretendidos pelas Instituições Militares Estaduais. 
Art. 6° - O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar, na 

conformidade do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais -EMEMG. 
Art. 7° - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão 

disciplinar deve comunicar o fato à autoridade competente, no prazo estabelecido no 
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art. 58, nos limites de sua competência. 
Capítulo IIII 
Ética Militar 
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Art. 8° - A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem 
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve 
observar os seguintes princípios de ética militar: 

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade 
profissional; 

11 - observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que 
lhe couberem em decorrência do cargo; 

m -respeitar a dignidade da pessoa humana; 
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os códigos, as resoluções, as instruções e as 

ordens das autoridades competentes; 
V - ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por 

integrantes das Instituições Militares Estaduais; 
VI- zelar pelo preparo profissional de si próprio e incentivar a mesma prática pelos 

companheiros, em prol do cumprimento da missão comum; 
VII- praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação; 
VIII - ser discreto c cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as 

normas da boa educação; 
IX - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos das 11.\1Es 

ou de matéria sigilosa; 
X - cumprir seus deveres de cidadão; 
XI- respeitar as autoridades civis; 
XII - garantir a assistência moral e material à familia ou contribuir para ela; 
XIII - preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva 

remunerada, os preceitos da ética militar; 
XIV -exercitar a proatividade no desempenho profissional; 
XV - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidade pessoal de 

qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros; 
XVI - abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações 

hierárquicas: 
a) em atividades liberais, comerciais ou industriais; 
b) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos 

institucionais; 
c) no exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada; 
d) em atividades religiosas; 
e) em circunstâncias prejudiciais à imagem das Instituições Militares Estaduais. 
Parágrafo único - Os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos 

comandantes para adequá-las às exigências das 11\ffis, dando-se sempre, entre essas 
ações, preferência àquelas de cunho educacional. 
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Art. 9° - Sempre que possível, deve a autoridade competente para aplicar a 

sanção disciplinar verificar a conveniência e a oportunidade de substituí-la por 
aconselhamento ou advertência verbal, pessoal, ouvido o Conselho de Ética e 
Disciplina Militares da Unidade- CEDMU. 

Título 11 
Transgressões Disciplinares 

Capítulo I 
Definições, Classificações e Especificações 

Art. 1 O - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e 
deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais, em sua 
manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código de Ética e 
Disciplina dos Militares, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos 
bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. 

Art. 11 - A transgressão disciplinar será leve, média ou grave, conforme a 
classificação auibuída nos artigos seguintes, podendo ser atenuada ou agravada, 
consoante a pontuação recebida da autoridade sancionadora e a decorrente de 
atenuantes c agravantes. 

Art. 12- São transgressões disciplinares de natureza grave: 
I - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da 

cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento 
apuratório; 

II- concorrer para o desprestígio da respectiva Instituição Militar Estadual por rheio 
da prática de crime doloso, cuja sentença já tenha sido transitada em julgado e, por 
sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem 
dos militares; 

III- faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, que 
comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; 

IV - exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; 
V - ofender, dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a 

qualquer pessoa; 
VI - apresentar-se com sinais de embriaguez em serviço, fardado ou em situação 

que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia; 
VII- praticar ato violento em situação que não caracterize infração penal; 
VIII - divulgar ou contribuir para que seja divulgado indevidamente assunto de 

caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou da função; 
IX - utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua 

responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais; 
X - exercer quaisquer atividades remuneradas, estando dispensado ou licenciado 

para tratamento da própria saúde; 
XI - maltratar ou permitir que se maltrate pessoa presa ou apreendida sob sua 
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custódia; 

XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridades e a atos da 
administração pública; 

XIII - autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de 
superior hierárquico ou contrária à disciplina militar; 

XIV - agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos, 
em atribuições de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de 
qualquer pessoa; 

XV - dormir em serviço; 
XVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
XVII - negar publicidade aos atos oficiais. 
Art. 13 - São transgressões disciplinares de natureza média: 
I - faltar injustificadamente ao serviço; 
I!- executar atividades particulares durante o serviço; 
IIJ - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que 

revele desempenho insuficiente, desconhecimento da mtssao, afastamento 
injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e 
documentos normativos, administrativos ou operacionais; 

IV- deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em 
lei, o desempenho de atividade que lhe competir; 

V - assumir compromisso em nome da instituição militar ou representá-la 
indevidamente; 

VI - usar indevidamente prerrogativas inerentes aos integrantes das Instituições 
Militares Estaduais; 

VII - descumprir normas técnicas de utilização e manuseio de armamento ou 
equipamento; 

VIII - faltar com a verdade na condição de testemunha, ou omitir fatos dos quais 
tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa; 

IX - deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar 
conhecimento ou esquivar-se de providenciar a respeito de ocorrência no âmbito de 
suas atribuições; 

X - utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem, para 
esquivar-se de responsabilidade; 

XI - danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou 
imperícia, bens da administração pública dos quais tenha posse ou seja detentor; 

XII - deixar de observar preceitos legais referentes a tratamento, sinais de respeito e 
honras militares definidos em normas especificas; 

XIII - contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas Instituições 
Militares Estaduais, por meio da divulgação de notícias, comentários ou 
comunicações infundadas; 

XIV - manter indevidamente em seu poder bens de terceiros ou da Fazenda Pública; 
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XV - maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes das 
Instituições Militares Estaduais; 

XVI- deixar de observar prazos regulamentares; 
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XVII - comparecer fardado a manifestações ou reuniões de caráter político-
partidário, exceto a serviço; 

xvm- recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado; 
XIX - não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo se previamente 

autorizado, em operações policiais específicas; 
XX - participar o militar da ativa de firma comercial, de empresa industrial de 

qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado. 
Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza leve: 
I - chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva 

participar; 
II - deixar de observar normas específicas de apresentação pessoal definida em 

regulamentação própria; 
III - deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes; 
IV - acessar ou tentar acessar repartição ou qualquer sistema informatizado, de 

dados ou de proteção, para o qual não esteja autorizado; 
V - retardar injustificadamente o cumprimento de ordens ou exercício de 

atribuições; 
VI - fumar em locais onde esta prática seja legalmente vedada; 
VII - permutar serviço sem permissão da autoridade competente. 

Capítulo !I 
Julgamento da Transgressão 

Art. 15 - O julgamento da transgressão deve ser precedido de uma análise que 
considere: 

I - os antecedentes do transgressor; 
II - as causas que a determinaram; 
Ill- a natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram; 
IV- as conseqüências que dela possam advir. 
Art. 16 - No julgamento da transgressão, devem ser apuradas as causas que 

justifiquem a falta ou as circunstâncias que a atenuem ou agravem. 
Parágrafo único - A cada atenuante, será atribuído um ponto positivo, e a cada 

agravante, um ponto negativo. 
Art. 17 - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos 

negativos conforme os seguintes parâmetros: 
I - leve, I a 10; 
li - média, li a 20; 
III - grave, 21 a 30. 
Parágrafo único - Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação dos pontos 

correspondentes às atenuantes e às agravantes, reclassificando-se a transgressão. se 
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for o caso. 
Art. 18 - São causas de justificação: 
I- motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; 
II- evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública; 
III - ter sido cometida a transgressão: 
a) na prática de ação meritória; 
b) em estado de necessidade; 
c) em legítima defesa própria ou de outrem; 
d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; 
e) no estrito cumprimento do dever legal; 
f) sob coação irresistível. 
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Parágrafo único - Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de 
justificação. 

Art. 19 - São circunstâncias atenuantes: 
I -conceito nível "A"; 
li - relevância de serviços prestados; 
III - ter o agente confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quando esta 

for ignorada ou imputada a outrem; ..., 
IV - ter o transgressor procurado diminuir as conseqüências da transgressão antes 

da sanção, reparando os danos; 
V - ter sido cometida a transgressão: 
a) para evitar conseqüências mais danosas que a própria transgressão disciplinar; 
b) em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que isso não constitua 

causa de justificação; 
c) por falta de experiência no serviço; 
d) por motivo de relevante valor social ou moral; 
VI - reparação voluntária do dano material antes da sanção. 
Art. 20 - São circunstâncias agravantes: 
I - cOnceito "C"; 
li - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; 
III- reincidência de transgressões, ressalvado o disposto no art. 97; 
IV - conluio de duas ou mais pessoas; 
V - cometimento da transgressão: 
a) durante a execução do serviço; 
b) com abuso de autoridade hierárquica ou funcional; 
c) estando fardado e em público; 
d) com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante o concurso de 

pessoas; 
e) com abuso de confiança inerente ao cargo ou à função; 
f) por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros; 
g) para acobertar erro próprio ou de outrem; 
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h) com o fim de obstruir ou dificultar apuração administrativa, policial ou 
judicial ou o esclarecimento da verdade. 
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Art. 21 - Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções 
disciplinares: 

I -um a quatro pontos: advertência; 
II - cinco a dez pontos: repreensão; 
III- onze a vinte pontos: prestação de serviço; 
IV - vinte e um a trinta pontos: suspensão. 
Parágrafo único - Na hipótese de existência de circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, para efeitos do parágrafo único do art. 17 deste Código, atribuir-se-á um 
ponto para cada uma delas. 

Título III 
Sanções Disciplinares 

Capítulo I 
Natureza c Amplitude 

Art. 22 - A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter 
preventivo e educativo. 

Art. 23 - Confonne a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão 
aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: 

I - advertência; 
li - repreensão; 
III prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, 

correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; 
IV - suspensão, de até dez dias; 
V - reforma disciplinar compulsória; 
VI - demissão. 
Art. 24 - Poderão ser aplicadas, independente ou cumulativamente com as demais 

sanções, as seguintes medidas: 
I - cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; 
n - destituição de cargo, função ou comissão; 
III - movimentação de unidade ou fração. 
§ I 0 

- Quando se tratar de transgressão por falta ou abandono ao serviço ou 
expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que faltar 
ou abandonar, independentemente da sanção disciplinar. 

§ 2° - As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, 
e o transgressor, notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva. 

Capítulo li 
Disponibilidade Cautelar 

Art. 25 - O Corregedor da !ME, o Comandante da Unidade, o Conselho de Ética e 
Disciplina Militares das Unidades - CEDMU -, o Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo-Disciplinar e o Encarregado de Inquérito Policial Militar - IPM -
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poderão solicitar ao Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar. 

Art. 26- Por ato fundamentado de competência indelegável do Comandante-Geral, 
o militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar, nas seguintes hipóteses: 

I - quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro da classe e a 
honra pessoal; 

II - quando acusado de prática de crimes ou atos irregulares que efetivamente 
concorram para o desprestígio das r:rvtEs e da classe dos militares. 

§ l' - Para declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível a existência de 
provas da conduta irregular e indícios suficientes de responsabilidade do militar. 

§ 2' - A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinados 
pelo Comandante-Geral, pressupondo a instauração de procedimento apuratório, não 
podendo exceder o período de quinze dias, prorrogáveis por igual periodo, em casos 
de reconhecida necessidade, por ato daquela autoridade. 

§ 3° - A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimento e 
vantagens !ntegrais do cargo. ' 

Capítulo li! 
Execução 

Art. 27 - A advertência consiste em uma admoesLação verbal ao transgressor. 
Art. 28 - A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. 
Art. 29 - A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefas, 

preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, 
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas, não 
havendo remuneração extra decorrente desta sanção. 

Art. 30 - A suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício de 
cargo, encargo ou função, não podendo exceder de dez dias, observado o seguinte: 

I - não serão remunerados os dias de suspensão; 
li - o militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício 

do cargo, encargo ou função. 
Parágrafo único - A aplicação da suspensão obedecerá aos seguintes parâmetros, 

conforme o total de pontos apurados: 
a) de vinte e um a vinte e três pontos, até três dias; 
b) de vinte e quatro a vinte e cinco pontos, até cinco dias; 
c) de vinte e seis a vinte e oito pontos, até oito dias; 
d) de vinte e nove a trinla pontos, até dez dias. 
Art. 31 - A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, 

de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, 
do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento ou pela gravidade de 
faltas, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. 

Parágrafo único - Não poderá ser reformado disciplinannente o militar que: 
I - estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o 

patrimônio público ou particular; 
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Il - tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, 
transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena; 
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III - cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos 
termos do inciso li do art. 65, assim reconhecido em decisão -de processo 
Administrativo-Disciplinar. 

Art. 32 - A demissão consiste no desligamento de militar da ativa dos quadros da 
Instituição Militar Estadual, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas 
Gerais - EMEMG - e deste Código de Ética e Disciplina Militares - CEDM. 

Parágrafo único - A demissão pune detenninada transgressão ou decorre da 
incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e cujo somatório de sanções 
indiquem sua inadaptabilidade ou incompatibilidade com o regime disciplinar da 
Instituição. 

Art. 33 - A demissão de militar da ativa, com menos de três anos de efetivo serviço, 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de Processo 
Administrativo-Disciplinar Sumário - PADS -, instaurado quando da ocorrência das 
seguinteS situações: 

I -no conceito "C", vier a cometer nova falta disciplinar de natureza grave; 
II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, qualquer que seja o 

conceito do militar. 
Art. 34 - No Processo Administrativo-Disciplinar Sumário, as razões escritas de 

defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu procurador legalmente 
constituído, no prazo de cinco dias úteis contados do final da instrução. 

§ 1 o - É assegurada a participação da defesa na instrução, por meio do requerimento 
da produção das provas que se fizerem necessárias, cujo deferimento ficará a critério 
da autoridade processante e do arrolamento de até oito testemunhas. 

§ 2' - O acusado e seu defensor deverão ser notificados, por escrito, com 
antecedência mínima de vinte e quatro horas, de todos os atos instrutórios, sendo que, 
no caso de seu interrogatório, esse prazo será de quarenta e oito horas. 

§ 3° -É permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar a testemunha, 
bem como, ao final do depoimento, formular perguntas por intermédio da autoridade 
processante. 

§ 4° - Aplicam-se ao Processo Administrativo-Disciplinar Sumário, no que couber, 
as Normas do Processo Administrativo-Disciplinar. 

§ 5° - O prazo para conclusão do processo sumário será de vinte dias. prorrogáveis 
por dez dias. 

Art. 35 - A demissão de militar da ativa com, pelo menos, três anos de efetivo 
serviço ocorrerá por proposta da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar. 

Art. 36 - A perda da graduação consiste no desligamento dos quadros das 
Instituições Militares Estaduais. 

Art. 37 - Será aplicado o cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, 
estágio ou exame, conforme dispuser a norma escolar própria, a discentes de cursos 
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das IMEs, observado o di~posto no an. 33 ou no art. 65, dependendo de seu tempo 
de efetivo serviço. 
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Art. 38 - O discente das IMEs que era civil quando de sua inclusão, ao ter cancelada 
sua matrícula e ser desligado de curso, observando-se o disposto no art. 33 ou no art. 
65, será também excluído da Instituição. 

Art. 39 - Quando o militar incorrer em ato incompatível com o exercício do cargo, 
função ou comissão, será destituído, independentemente da aplicação de sanção 
disciplinar, nos termos do inciso li do art. 24. 

Capítulo IV 
Regras de Aplicação 

Art. 40 - A sanção deverá ser aplicada com justiça, serenidade, imparcialidade e 
isenção. 

Art. 41 -O ato administrativo disciplinar deverá conter: 
I - a transgressão cometida, em termos concisos, com relato objetivo dos fatos e 

atos ensejadores da transgressão; 
11 - a síntese das alegações de defesa do militar; 
III - a conclusão da autoridade e a indicação expressa do (s) artigo(s) e das 

respectivas divisões contextuais (parágrafos, incisos, alíneas e números) da lei ou da 
norma em que se enquadre o transgressor e em que se tipifiquem as circunstâncias 
atenuantes e as agravantes, se existirem; 

IV - a classificação da transgressão; 
V - a sanção imposta; 
VI - a classificação do conceito que passa a ter ou em que permanece o 

transgressor. 
Art. 42 - O militar deverá ser formalmente cientificado quando ingressar no 

conceito "C". 
Art. 43 - O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço deve 

ocorrer após sua apresentação, pronto, na unidade. 
Capítulo V 

Competência para Aplicação 
Art. 44 - A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da respectiva 

IME, é atribuição inerente ao cargo, e não ao grau hierárquico, sendo deferida ao: 
I - Governador do Estado e Comandante-Geral, a todos aqueles que estiverem 

sujeitos a este Código de Ética e Disciplina Militares; 
11 - Chefe do Estado-Maior, a todos os militares que lhe são subordinados 

hierarquicamente, na qualidade de Subcomandante da Corporação; 
III - Corregedor da llvffi, a todos os militares sujeitos a este Código, exceto o 

Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o Chefe do Gabinete Militar; 
IV- Chefe do Gabinete Militar, aos que servirem sob sua chefia ou ordens; 
V - Diretores, Comandantes de Unidades de Comando Intermediário, Comandante 

da APM, aos que servirem sob sua direção, comando ou ordens, no respectivo sistema 
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hierárquico; 

VI - Comandantes de Unidade, Chefes de Centro e Chefes de Seção do Estado-
Maior, aos que servirem sob seu comando ou chefia. 

§ 1 o - Além das autoridades mencionadas nos incisos I, II e Ill deste artigo, compete 
ao Corregedor ou correspondente, na Capital, a aplicação de sanções disciplinares a 
militares inativos. 

§ 2° - A competência descrita no parágrafo anterior é dos Comandantes de 
Comandos Intermediários e de Unidades, na respectiva região ou área, exceto, em 
ambos os casos, quanto aos oficiais inativos do último posto das Instituições Militares 
Estaduais. 

Art. 45 - Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma 
Unidade, caberá ao Comandante imediatamente superior, na linha de subordinação, 
apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua 
competência ou transferir para a autoridade competente o que lhe escapar à alçada. 

§ 1 • - Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar 
sobre o militar, conhecerem da falta, competirá à de posto mais elevado punir, salvo 
se esta entender que a punição cabe nos limites da competência da outra autoridade. 

§ zo - No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolva militar das Forças 
Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das Instituições Militares 
Estaduais deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles que lhe são 
subordinados. 

§ 3° - A competência de que trata este artigo e seus §§ 1 o e 2° será exercida, 
também, pelo Corregedor da respectiva !ME. 

Art. 46 - As autoridades mencionadas nos incisos I e li do art. 44 são competentes 
para aplicar sanção disciplinar a militar que estiver à disposição ou a serviço de órgão 
do poder público, independente da competência da autoridade sob cujas ordens estiver 
servindo, para aplicar-lhe as sanções legais por infrações funcionais. 

Parágrafo único - A autoridade que tiver de ouvir militar ou lhe houver aplicado 
sanção disciplinar requisitará a apresentação do infrator, devendo tal requisição ser 
atendida no prazo de cinco dias após seu recebimento. 

Capítulo VI 
Anulação 

Art. 47 - A anulação da punição consiste em tomar totalmente sem efeito o ato 
punitivo, desde sua publicação. ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade. 

§ 1 o - Deve ser anulado o ato, quando for comprovada ilegalidade ou injustiça na 
aplicação da sanção, no prazo máximo de cinco anos. 

§ zo - A anulação da punição deve eliminar toda e qualquer anotação nos 
assentamentos funcionais relativos à sua aplicação. 

§ 3° - Assiste ao punido pleitear, na forma da lei, a reparação dos danos que, 
comprovadamente, tiver sofrido, sem prejuízo da responsabilização do administrador. 

Art. 48 - São competentes para anular as sanções impostas por elas mesmas ou por 
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seus subordinados as autoridades discriminadas no art. 44. 

Título IV 
Conceito e a sua Classificação 

Art. 49 - Para fins disciplinares e outros efeitos, o militar terá o seu conceito assim 
classificado, quando, no periodo de doze meses, registrar, em seus assentamentos 
funcionais, a pontuação adiante especificada: 

I -conceito "A"- dez pontos positivos, no mínimo; 
11- conceito "B"- cinqüenta pontos negativos, no máximo; 
Ill- conceito "C"- acima de cinqüenta pontos negativos. 
Art. 50 - Ao ser incluído nas IMEs, o militar será classificado no conceito "B ", com 

zero ponto. 
Título V 

Recompensas 
Capítulo I 

Definições e Especificações 
Art. 51 - Recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos 

meritórios, serviços relevantes e ausência de sanções disciplinares. 
§ 1 o - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas 

militares: 
I- elogio; 
li - dispensa de serviço; 
Ill - cancelamento de punições; 
IV - consignação de nota meritória nos assentamentos do militar, por atos 

relevantes relacionados com a atividade profissional, os quais não comportem outros 
tipos de recompensa. 

§ zo -A dispensa de que trata o inciso li do parágrafo anterior será formalizada em 
documento escrito, em duas vias, sendo a segunda entregue ao beneficiário. 

Art. 52 - As recompensas, regulamentadas em normas específicas, serão pontuadas 
positivamente, conforme a natureza e as circunstâncias dos fatos que as originaram, 
nos seguintes limites: 

I- nota meritória ou elogio coletivo: de 1 a 10 pontos; 
li - elogio individual de natureza operacional: de 16 a 20 pontos; 
111 - elogio individual de natureza administrativa: de 11 a 15 pontos; 
IV- destaque operacional: de 15 a 20 pontos; 
V - destaque administrativo: de 5 a 10 pontos; 
VI - condecoração: 
I) Medalha do Mérito Militar: 
a) I O anos: 5 pontos; 
b) 20 anos: I O pontos; 
c) 27 anos: 15 pontos; 
2) Medalha de Mérito Profissional: 20 pontos; 
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3) Medalha de Mérito Intelectual: 1 O pontos; 
4) outras condecorações: 5 pontos; 
VIII - homenagem pública: 
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1) interna, prestada pelo Comandante da Unidade Regional, Corregedor da IME, 
Chefe do Estado-Maior ou Comandante-Geral: de 1 a 6 pontos; 

2) externa, prestada por entidades de classe, associações comunitárias, organizações 
e autoridades governamentais, organizações não governamentais e referendada pelo 
Comandante da Unidade, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina de Unidade: de 1 a 
5 pontos. 

Parágrafo único - A concessão das recompensas de que trata o "caput" deste artigo 
será fundamentada ouvidos os Conselhos de Ética e Disciplina da Unidade 

Capítulo li 
Competência para Concessão 

Art. 53 - A concessão de recompensa é função inerente ao cargo, e não ao grau 
hierárquico, sendo competente para fazê-la aos militares que se achem sob o seu 
Comando: 

I - o Governador do Estado, as previstas nos incisos I, III e IV do § 1 o do art. 51 e as 
que lhe são atribuídas em leis ou códigos; 

li- o Comandante-Geral, as previstas no§ 1° do art. 51, sendo a dispensa de serviço 
por até vinte dias; 

III- o Chefe do Estado-Maior, as recompensas previstas no§ 1° do art. 51, sendo a 
dispensa de serviço por até quinze dias; 

IV - as autoridades especificadas nos incisos III, IV, V e VI e VII do art. 44, as 
recompensas previstas no § 1 o do art. 51, sendo a dispensa de serviço por até dez dias; 

V - o Comandante de Companhia e Pelotão destacados, dispensa de serviço por até 
três dias. 

Capítulo li! 
Ampliação, Restrição e Anulação 

Art. 54 - As recompensas dadas por uma autoridade podem ser ampliadas, 
restringidas ou anuladas por autoridade superior, que motivará seu ato. 

Parágrafo único - Quando o serviço ou ato meritório prestado pelo militar der lugar 
a recompensa que escape à alçada de uma autoridade, esta diligenciará junto à 
autoridade superior competente para a respectiva concessão. 

Capítulo IV 
Regras para Concessão 

Art. 55 - A concessão das recompensas está subordinada às seguintes prescrições: 
I - só se registram nos assentamentos dos militares os elogios e as notas meritórias 

obtidos no desempenho de atividades próprias das I~s e concedidos ou 
homologados por autoridades competentes; 

li - salvo por motivo de força maior, não se concederá a recompensa prevista no 
inciso li do parágrafo único do art. 51 á discentes durante o período letivo, nem a 
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militar, durante o periodo de manobras ou em situações extraordinárias; 

III - a dispensa de serviço é concedida por dias de vinte e quatro horas, contadas da 
hora em que o militar começou a gozá-la. 

Art. 56 - A dispensa de serviço, para ser gozada fora da sede, fica condicionada às 
mesmas regras da concessão de férias, previstas no Estatuto dos Militares do Estado 
de Minas Gerais. 

Título IV 
Comunicação e Queixa Disciplinares 

Capítulo I 
Comunicação Disciplinar 

Art. 57 - A comunicação disciplinar é a formalização escrita por militar e dirigida à 
autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. 

§ 1 o - A comunicação deve ser clara, concisa e precisa, sem comentários ou 
opiniões pessoais, e conter os dados capazes de identificar como ocorreu o fato e as 
pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. 

§ 2° - A comunicação deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade a 
quem for dirigida encaminhá-Ia ao acusado, para que, no prazo de cinco dias úteis, 
apresente as suas alegações de defesa por escrito. 

§ 3° - A autoridade competente, após a análise das alegações preliminares de defesa 
e considerando injustificadas as transgressões, remeterá a comunicação e seus anexos 
ao CEDMU no prazo de três dias úteis. 

Art. 58 - A comunicação deverá ser apresentada no prazo de cinco dias úteis, 
contados da observação ou conhecimento do fato. 

Capítulo li 
Queixa Disciplinar 

Art. 59 - Queixa é a comunicação interposta pelo militar diretamente atingido por 
ato pessoal que repute irregular ou injusto. 

§ 1 o - A apresentação da queixa deve ser feita no prazo máximo de cinco dias úteis, 
a contar da data do fato, e encaminhada por intermédio da autoridade a quem o 
querelante estiver diretamente subordinado; 

§ zo - A autoridade de que trata o § 1 o terá o prazo de três dias para encaminhar a 
queixa, sob pena de incorrer no disposto no inciso XVI do art. 13 desta lei. 

§ 3° - Desde que haja solicitação do quelerante, este deve ser afastado da 
subordinação direta da autoridade contra quem formulou a queixa, até que esta seja 
decidida. 

§ 4°- A queixa deverá observar o disposto nos§§ ! 0
, ZOou 3o do art. 57. 

Capítulo III 
Recurso Disciplinar 

Art. 60 - Interpor, na esfera administrativa, recurso disciplinar é direito do militar 
que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por qualquer ato ou decisão 
administrativa. 
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Art. 61 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar, caberá recurso, com efeito 

suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 
posterior ao recebimento da notificação pelo militar. 

Art. 62 - O recurso disciplinar, encaminhado por meio da autoridade que aplicou a 
sanção, será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela, por meio de petição 
ou requerimento, contendo os seguintes requisitos: 

I - exposição do fato e do direito; 
li- as razões do pedido de reforma da decisão. 
Parágrafo único - Recebido o recurso disciplinar, a autoridade que aplicou a sanção, 

no prazo de cinco dias, ouvido o CEDMU, poderá reconsiderar a sua decisão, se 
entender procedente o pedido, e, caso contrário, encaminha-lo-á ao destinatário, 
instruindo-o com os argumentos e a documentação necessários. 

Art. 63 -A autoridade imediatamente superior proferirá decisão em cinco dias úteis, 
explicitando-lhe o fundamento legal, fático e a finalidade. 

Título VII 
Processo Administrativo-Disciplinar 

Capítulo I 
Destinação e Nomeação 

Art. 64- A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar- CPAD- é destinada 
a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade de militar 
para permanecer na situação de atividade ou inatividade, nas IMEs, tendo como 
princípios o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 65 - Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, o militar, com, no 
mínimo, três anos de efetivo serviço que: 

I - no conceito "C", vier a cometer nova falta disciplinar grave; 
li - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, qualquer que seja o 

conceito do militar; 
Art. 66 - A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar será nomeada e 

convocada: 
I- pelo Comandante Regional ou por autoridade com atribuição equivalente; 
li- pelo Chefe do Estado-Maior, ou por sua determinação; 
m -por recomendação do Corregedor da IME. 
Art. 67 - A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar compõe-se de três 

militares do Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM - ou Bombeiros Militares 
- QOBM - ou Quadro de Oficiais Auxiliares - QOA - ou Quadro de Praças Policiais 
Militares - QPPM - ou Bombeiros Militares - QPBM - de maior grau hierárquico ou 
mais antigos que o submetido ao referido Processo. 

§ 1° - A Presidência da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar será do 
oficial superior do QOPM ou do QOBM; o militar de menor grau hierárquico ou mais 
moderno, o escrivão; o que o preceder, o interrogante e relator da Comissão. 

§ 2° - Está impedido para funcionar na mesma Comissão o militar que: 
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I - tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido encarregado 

do inquérito policial-militar, auto de prisão em flagrante ou sindicãncia sobre o fato 
acusatório; 

11 - tenha emitido parecer sobre a acusação; 
III- estiver submetido a Processo Administrativo-Disciplinar; 
IV - tenha parentesco consangüíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou 

colateral, até o 4° grau, com quem fez a comunicação ou realizou a apuração ou com o 
acusado. 

§ 3°- Estão sob suspeição para funcionar na mesma Comissão os militares que: 
I - sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado; 
li - tenham particular interesse na decisão da causa. 
§ 4°- O militar que se enquadrar em qualquer dos incisos dos §§ 2° e 3° do artigo 

deverá suscitar seu impedimento ou suspeição antes da reunião de instalação da 
Comissão. 

Art. 68 - Havendo argüição de impedimento ou suspeição de membro da Comissão 
de Processo Administrativo-Disciplinar, a situação será resolvida pela autoridade 
convocante. 

§ 1° - A argüição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo e a de 
suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de decadência, salvo quando 
fundada em motivo superveniente. 

§ 2°- Não constituirá causa de anulação ou nulidade do processo ou de qualquer de 
seus atos a participação de militar cuja suspeição não tenha sido argüida no prazo 
estipulado no parágrafo anterior, exceto em casos de comprovada má-fé. 

Capítulo li 
Peças Fundamentais 

Art. 69 - São peças fundamentais do processo: 
I - a autuação; 
li - a portaria; 
III - a notificação do acusado e de seu defensor, para a reunião de instalação e 

interrogatório; 
IV - juntada da procuração do defensor e, no caso de insanidade mental, do ato de 

nomeação do seu curador; 
V -compromisso da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar; 
VI- o interrogatório, salvo o caso de revelia ou deserção do acusado; 
VII - a defesa prévia do acusado, nos termos do §I 0 ; 

VIII - os termos de inquirição de testemunhas; 
IX- as atas das reuniões da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar; 
X - as razões finais de defesa do acusado; 
XI - o parecer da Comissão, que deve ser datilografado ou digitado e assinado por 

todos os membros, que devem rubricar todas as suas folhas. 
§ 1 o - O acusado e seu representante legal devem ser notificados para apresentar 
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§ 2° - A Portaria, a que se refere o inciso 11 do artigo, deve conter a convocação da 
Comissão e o libelo acusatório, sendo acompanhada do Extrato dos Registros 
Funcionais - ERF - do acusado e demais documentos que fundamentam a acusação. 

§ 3° - Quando o acusado for militar da reserva remunerada e não for localizado ou 
deixar de atender à notificação escrita para comparecer perante a Comissão de 
Processo Administrativo-Disciplinar, observar-se-ão os seguintes procedimentos: 

I - a notificação será publicada em órgão de divulgação na área do domicilio do 
acusado ou no órgão oficial do Estado; 

II - o processo correrá à revelia, se o acusado não atender à publicação no prazo de 
trinta dias; 

III - será designado curador em favor do revel. 
Art. 70 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar -se-á quando 

existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de 
ato, fato ou omissão que configure vício insanável. 

§ 1° - Os membros da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar 
manifestar-se-ão, imediatamente, à autoridade convocante, sobre qualquer nulidade 
que não tenham conseguido sanar, para que a autoridade convocante mande corrigir a 
irregularidade ou arquivar o processo. 

§ 2° - A nulidade de um ato acarreta a de outros sucessivos dele dependentes. 
Capítulo III 

Funcionamento 
Art. 71 -O Processo Administrativo-Disciplinar obedecerá. em seu funcionamento, 

ao seguinte: 
I - funcionará no local que seu presidente julgar melhor indicado para a apuração e 

análise do fato; 
li - examinará e emitirá seu parecer, no prazo de quarenta dias, que, somente por 

motivos excepcionais, poderá ser prorrogado pela autoridade convocante, por até 
vinte dias; 

III - exercerá suas atribuições sempre com a totalidade de seus membros; 
IV - o Presidente da Comissão, preliminarmente, marcará a reunião de instalação no 

prazo de dez dias, a contar da data de publicação da Portaria, e notificará o militar da 
acusação que lhe é feita, da data, hora e local da reunião, com até quarenta e oito 
horas de antecedência, fornecendo-lhe cópia da Portaria e demais documentos que a 
acompanham. 

V -na reunião de instalação, obedecer-se-á ao seguinte: 
1 - o compromisso do Presidente da Comissão, prestado, em voz alta, de pé e 

descoberto, com as seguintes palavras: "Prometo examinar cuidadosamente, os fatos 
que a mim forem submetidos e opinar sobre eles, com imparcialidade e justiça", ao 
que, em idêntica postura, cada um dos outros membros confirmará: "Assim o 
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·prometo"; 

2 - autuação pelo escrivão de todos os documentos apresentados, até mesmo os 
oferecidos pelo acusado; 

3 - juntada aos autos da respectiva procuração concedida ao defensor constituído 
pelo acusado; 

VI - as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu 
procurador legalmente constituído, no prazo de cinco dias úteis, no final da instrução; 

VII- ocorrendo a revelia do acusado, ser-lhe-á nomeado curador pelo Presidente; 
VIII- nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma: 
1 - o acusado e o seu defensor deverão ser notificados, por escrito, com 

antecedência mínima de vinte e quatro horas; 
2 - o militar que, na reunião de instalação, se seguir ao Presidente, em hierarquia ou 

antigüidade, procederá ao interrogatório do acusado; 
3 - ao acusado é assegurado, após o interrogatório, prazo de cinco dias úteis para 

oferecer sua defesa prévia e o rol de testemunhas; 
4 - o interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a 

Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade e as apresentadas pelo 
acusado, estaS limitadas a oito, salvo nos casos em que a Portaria for motivada em 
mais de um fato, quando o limite máximo será de dezesseis; 

5 - antes de iniciado o depoimento, o acusado poderá contraditar a testemunha e, em 
caso de acolhimento pelo Presidente da Comissão, não se lhe deferirá o compromisso 
ou a dispensará nos casos previstos no Código de Processo Penal Militar- CPPM -; 

IX - A Comissão ·providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à 
completa instrução do processo, até mesmo acareação de testemunhas e exames 
periciais, e indeferirá, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou 
protelatória; 

X - tanto no interrogatório do acusado, como na inquirição de testemunhas, podem 
os demais membros da Comissão, por intermédio do interrogante e relator, perguntar 
e reperguntar; 

XI - é pennitido à defesa, em assunto pertinente à matéria, perguntar às 
testemunhas, por intermédio do interrogante, e apresentar questões de ordem, que 
serão sanadas pela Comissão quando não implicarem nulidade dos atos já praticados; 

XII - efetuado o interrogatório, apresentada a defesa prévia, inquiridas as 
testemunhas e realizadas as diligências deliberadas pela Comissão, o Presidente 
concederá o prazo de cinco dias úteis ao acusado para apresentação das razões escritas 
de defesa, acompanhadas ou não de documentos, determinando que se lhe abra vista 
dos autos, mediante recibo; 

Xlll - havendo dois ou mais acusados, o prazo para apresentação das razões escritas 
de defesa será comum de dez dias úteis; 

XIV - se a defesa não apresentar suas razões escritas, tempestivamente, novo 
defensor será nomeado, mediante indicação pelo acusado ou nomeação pelo 
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XV - findo o prazo para apresentação das razões escritas de defesa, à vista das 
provas dos autos, a Comissão se reunirá para emitir seu parecer, sobre a procedência 
total ou parcial da acusação ou sua improcedência, com proposta de medidas previstas 
no art. 75; 

XVI - o defensor do acusado será notificado, com vinte e quatro horas de 
antecedência, da realização da reunião de que trata o inciso anterior, à qual lhe será 
facultado assistir; 

XVII - Na reunião para deliberação dos trabalhos da Comissão, será facultado ao 
defensor do acusado assistir à votação, devendo ser notificado pelo menos vinte e 
quatro horas antes da data de sua realização; 

XVIII - o parecer da Comissão será, posteriormente, redigido pelo relator, devendo 
o membro vencido fundamentar seu voto; 

XIX - todas as folhas do processo serão numeradas e rubricadas pelo escrivão, 
inutilizando-se todos os espaços em branco; 

XX - os documentos serão juntados aos autos mediante despacho do Presidente; 
XXI - as resoluções da Comissão serão tomadas por maioria de votos de seus 

membros; 
xxn - a ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a realização 

de qualquer ato da Comissão, desde que com a presença de um defensor nomeado 
pelo Presidente; 

XXIII - de cada sessão da Comissão o escrivão lavrará uma ata que será assinada 
por seus membros, pelo acusado, pelo defensor e pelo curador, se houver. 

Art. 72 - Na situação prevista no inciso I do art. 65, a Comissão, atendendo a 
circunstâncias especiais de caso concreto e reconhecendo a possibilidade de recuperar 
o acusado, poderá sugerir, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina Militares da 
Unidade, a aplicação do disposto no § 2" do art. 75. 

§ 1° - Se, no prazo estabelecido no artigo, o militar cometer transgressão disciplinar, 
será efetivada a sua demissão. 

§ 2° - O benefício a que se refere este artigo será concedido apenas uma vez ao 
mesmo militar. 

Art. 73 - Quando forem dois ou mais os acusados por faltas disciplinares conexas 
que justifiquem a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar, adotar-se-á o 
princípio da economia processual, com instalação de um único processo. 

§ 1 o - Quando os envolvidos forem de Unidades diferentes dentro do mesmo 
sistema hierárquico, o Comandante da Unidade de Direção Intermediária instaurará o 
Processo Administrativo-Disciplinar; quando não pertencerem ao mesmo sistema 
hierárquico, a instauração caberá ao Corregedor da IME. 

§ 2° - Quando ocorrer a situação descrita neste artigo, o processo original ficará 
arquivado na pasta funcional do militar mais graduado ou mais antigo, arquivando-se, 
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também, cópia do parecer c da decisão nas pastas dos demais acusados. 

§ 3° - A qualquer momento, surgindo diferenças significativas na situação pessoal 
dos acusados, poderá dar-se a separação dos processos, aproveitando-se, no que 
couber, os atos já concluídos. 

Art. 74 - Surgindo, no decurso do processo, fundadas dúvidas quanto à sanidade 
mental do acusado, o processo deverá ser sobrestado pela autoridade convocante que, 
mediante fundamentada solicitação do Presidente, encaminhará o militar à Junta 
Central de Saúde- JCS -,para realização de perícia psicopatológica. 

Parágrafo único - Conftnnada a insanidade mental, o processo não poderá 
prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu encerramento, arquivando-o na 
pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à 
Diretoria de Recursos Humanos para adoção de medidas decorrentes. 

Capítulo IV 
Decisão 

Art. 75 - Encerrados os trabalhos, o Presidente remeterá os autos do processo ao 
Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, que emitirá o seu parecer, no 
prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, 
que proferirá, noS limites de stia competência e no prazo de dez dias úteis, sua decisão 
fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres 
da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar e do Conselho de Ética e 
Disciplina: 

I - recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências 
complementares; 

li - determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a 
acusação; 

III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de 
sua competência; 

IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao- Ministério Público, se constituir 
infração penal a ação do acusado; 

V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; 
VI - opinando pela demissão. 
§ I o- Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de 

militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-Geral para decisão. 
§ 2• - O Comandante-Geral poderá, ainda, conceder o benefício da suspensão da 

demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com 
base no inciso I do art. 65. 

Art. 76 - Se, ao examinar o parecer, verificar a autoridade julgadora a existência de 
• algum fato passível de medida penal ou disciplinar que atinja militar que não esteja 

sob seu comando, fará a remessa de cópias das respectivas peças à autoridade 
competente. 

Art. 77 - A autoridade que convocar a Comissão de Processo Administrativo-
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Disciplinar poderá, a qualquer tempo, tornar insubsistente a sua Portaria, sobrestar 
seu funcionamento ou modificar sua composição, motivando administrativamente seu 
ato. 

Parágrafo único - A modificação da composição da Comissão de Processo 
Administrativo-Disciplinar é permitida apenas quando indispensável para assegurar o 
seu normal funcionamento. 

Art. 78 - O Comandante-Geral poderá modificar, motivadamente, as decisões da 
autoridade convocante da Comissão de Processo Administrativo- Disciplinar, quando 
ilegais ou flagrantemente contrárias provas dos autos. 

Título VIII 
Conselho de Ética e Disciplina Militares 

Capítulo I 
Finalidade e Nomeação 

Art. 79 - O Conselho de Ética e Disciplina Militates da Unidade - CEDMU - é o 
órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, abrangendo até o nível de 
Companhia Independente, com vistas ao assessoramento do Comando, nos assuntos 
de que trata este Código. 

Art. 80 - Será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos 
que o militar, cujo procedimento estiver sob análise. 

§ 1° - Poderá funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de um Conselho de 
Ética, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado previamente designado se 
achar impedido de atuação. 

§ 2' - A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá substituir membros do 
Conselho, havendo impedimento de atuação por parte destes. 

§ 3° - A Unidade que não possuir os militares que preencham os requisitos previstos 
neste Código deverá solicitar ao escalão superior a designação dos membros do 
CEDMU. 

§ 4° -Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da IME, esta ouvirá 
o CEDMU da unidade do militat faltoso. 

§ 5' - O integrante do C~nselho de Ética e Disciplina Militates de Unidade será 
designado para um período de seis meses, permitida uma recondução. 

§ 6' - Após o interstício de um ano, contado do término do último período de 
designação, o militar poderá ser novamente designado. 

Capítulo 11 
Funcionamento 

Art. 81 - O militar que servir no lugar que for sede da Unidade, ao ser comunicado 
disciplinarmente, será devidamente apresentado e inquirido pelo CEDMU, que lavrará 
termo próprio, o qual será seguido de parecer fundamentado, claro e conciso, 
destinado ao Comandante da Unidade. 

§ 1° - Poderá o militar fazer-se acompanhar de defensor para audiência, bem como 
apresentar defesa técnica escrita, no prazo improrrogável de cinco dias úteis, a contar 
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da data em que receber a notificação do Conselho. 

§ 2° - A inobservância injustificada do prescrito no parágrafo anterior, pelo militar 
que praticou a transgressão disciplinar, não inviabilizará os trabalhos do CEDMU. 

Art. 82 - O CEDMU somente atuará com a totalidade de seus membros e deliberará 
por maioria de votos, devendo o membro vencido justificar de forma objetiva o seu 
voto. 

Parágrafo único - A votação sempre será iniciada pelo militar de menor posto ou 
graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último. 

Art. 83 - Após a conclusão e o encaminhamento dos autos de procedimento 
administrativo à autoridade delegante, e havendo, em tese, prática de transgressão 
disciplinar, serão remetidos os documentos alusivos ao fato para o CEDMU. 

Art. 84 - O militar que servir fora do município sede de sua Unidade, ao ser 
comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe direto para a apresentação 
da defesa escrita, observando-se o que prescreve o § 1 o do art. 81, encaminhando-se 
toda a documentação ao Conselho. 

Parágrafo único - É facultado ao militar comparecer à audiência do Conselho de 
Ética. 

Art. 85 - Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do 
Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao 
comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre 
a aplicação ou não da sanção disciplinar, em caráter definitivo. 

Título IX 
Disposições Gerais 

Art. 86 - A classificação de conceito obedecerá ao previsto neste Código, a partir de 
sua vigência. 

Art. 87 - Os prazos previstos neste Código são contínuos e peremptórios, salvo 
quando vencerem em dia em que não houver expediente na Instituição Militar 
Estadual, casos em que serão considerados prorrogados até o primeiro dia útil 
imediato. 

Parágrafo único - A contagem do prazo inicia-se no dia útil seguinte ao da prática 
do ato. 

Art. 88 - A não-interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará 
aceitação da sanção, que se tornará definitiva. 

Art. 89 - A Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar não admitirá, em seus 
processos, a reabertura de discussões em torno do mérito de punições definitivas. 

Art. 90 - A fonna de apresentação do recurso disciplinar não impedirá seu exame, 
salvo quando houver má-fé. 

Art. 91 - Contados da data em que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar 
prescreve em: 

I - cento e vinte dias, se transgressão leve; 
II - um ano, se transgressão média; 
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III - dois anos, se transgressão grave. 
An. 92 - O Governador do Estado poderá baixar normas complementares para a 

aplicação deste Código. 
Art. 93 - Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às transgressões 

disciplinares especificadas no art. 12, em seus incisos li, III, VI. 
Art. 94 Para os fins de competência para aplicação de sanção disciplinar, são 

equivalentes à graduação de Cadete as referentes aos alunos do Curso Especial de 
Formação de Oficiais ou do Curso de Habilitação de Oficiais. 

Art. 95 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço sem nenhuma outra punição, a 
contar da data da publicação da última transgressão, o militar terá suas penas 
disciplinares canceladas, automaticamente. 

§1°- As punições canceladas deverão ser suprimidas do registro de alterações do 
militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. 

§2°- Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar com conceito 
"C'' será automaticamente reclassificado. 

Art. 96 - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou fato contrário à 
disciplina, praticado por outro militar mais antigo ou de maior grau hierárquico, 
poderá encaminhar relatório reservado e fundamentado à autoridade imediatamente 
superior ou órgão corregedor das IME, contendo, inclusive, meios para demonstrar os 
fatos, ficando-lhe assegurado que nenhuma medida administrativa poderá ser aplicada 
em seu desfavor. 

§ 1 o - A comunicação infundada acarretará responsabilidade administrativa. civil e 
penal ao comunicante. 

§ 2° - A autoridade que receber o relatório deverá dar-lhe o devido 
encaminhamento, quando não lhe couber apurar os fatos, sob pena de 
responsabilidade administrativa civil·e penal. 

Art. 97 - Ficam definidas as seguintes regras de aplicação dos dispositivos deste 
Código, a partir de sua vigência: 

I - todos os militares ficam classificados, automáticamente, no conceito "B"; 
11 - as punições aplicadas anteriormente à vigência deste Código deverão ser 

consideradas para fins de antecedentes e outros efeitos inseridos em legislação 
específica; 

111 - aplicam-se aos procedimentos administrativo-disciplinares em andamento as 
disposições deste Código; 

IV - fica abolido o caderno de registros como instrumento de avaliação do oficial da 
PMMG E DO CBMMG. 

Art. 98 - Os casos omissos ou duvidosos resultantes da aplicação deste Código 
serão normatizados pelo Comandante-Geral, mediante atos publicados no Boletim 
Geral das !ME ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 99 - Esta Jei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. I 00 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no 
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Regulamento aprovado pelo Decreto n.• 23.085, de 10 de outubro de 1983. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely Tarqüínio 

Cristiano Canêdo- Cabo Morais -Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N"S 2 A 8 E SOBRE O SUBSTITUTIVO N" 2 

AO PROJETO DE LEI N" 1.756/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto em epígrafe, do Deputado Amilcar Martins, pretende alterar disposições 

da Lei n• 13.803, de 2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1. 

Em Plenário, foram apresentadas as Emendas TI0 S 2 a 8 e o Substitutivo no 2. 
Portanto, retoma o projeto a esta Comissão, para receber parecer. 

Fundamentação 
Apresentada pelo Deputado Ennano Batista, a Emenda no 2 ao Substitutivo no 

pretende garantir que as alterações que venham a ser promovidas na legislação não 
alcancem os municípios que, até a data da publicação da lei que decorra da aprovação 
do projeto em questão, não contem com população superior a 13.584 habitantes nem 
apresentem receita "per capita" maior que R$22,00. A intenção da emenda encontra 
guarida nos propósitos da chamada Lei Robin Hood, uma vez que resguarda os 
interesses dos chamados pequenos municípios, vedando expressamente que estes 
venham a ter queda na receita de ICMS. Mas a proposta necessita de alguns ajustes 
para que não apresente problemas para o aplicador da lei, razão pela qual este relator 
inclui a idéia da emenda no substitutivo ao final apresentado. 

Por sua vez, o Deputado Eduardo Brandão procura, por meio da Emenda 0° 3, 
beneficiar os municípios em cujo território haja penitenciária de grande porte e de 
porte especial, consonte a classificação determinada pela Lei n• 11.717, de 27112194. 
Segundo o novo critério, é prevista a transferência de 1% do critério "redistribuição 
com base na receita de ICMS per capita ". Também nesse caso, vemos a proposição 
de um critério bastante justo, pois a presença da penitenciária torna a região pouco 
atrativa a empreendimentos que venham a gerar movimento econômico no município. 
O que nos parece pouco plausível é o percentual que se pretende destinar ao critério. 
Daí entendermos que, além de reduzi-lo, devemos contemplar os demais municípios 
onde funcione qualquer tipo de estabelecimento penitenciário, como definido na Lei 
n• 11.404, de 2511/94, que contém as normas de execução penal. Considerando que 
somente participam do rateio com base nesse critério os municípios cuja receita "per 
capita" se encontre abaixo da média estadual, apenas três municípios estariam 
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habilitados a participar do rateio: Ipaba, Ribeirão das Neves e UnaL Propomos, 
assim, que se estenda o benefício a Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, 
Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Patos de Minas. Teófilo Otôni c 
Uberlândia. Ainda assim, entendemos que 1 o/o é um percentual muito elevado para ser 
rateado entre tão poucos, por isso sugerimos seja reduzido para O, 1 0% a partir de 
2004, 

Com a intenção de elevar os percentuais destinados a "área geográfica" c a 
"população", o Deputado Geraldo Rezende apresentou a Emenda TI0 4, de fonna a 
elevá-los para 1,5% e 3,21 %, respectivamente. Compartilhamos da idéia de que o 
número de habitantes deve ser prestigiado, pois aí está o sentido da existência do 
poder público, que é administrar os recursos púb1icos visando ao bem da coletividade. 
Contudo, entendemos que a extensão territorial não é merecedora do mesmo 
tratamento. O fato de um mumcipto ter grande dimensão não implica, 
necessariamente, que haja tanta demanda de serviços públicos. São esses, pois, os 
motivos que nos levam a acatar a proposta apenas em parte. 

Percebemos um sério problema na Emenda n° 5, do Deputado Ivo José, que 
pretende alterar o critério "educação", Segundo a proposta, o raleio deixa de ser feito 
com base no número de alunos atendidos pela municipalidade, em relação à sua 
capacidade de atendimento, para ser calculado na proporção dos gastos efetuados pelo 
município com educação, em relação aos gastos realizados por todos os municípios. 
Segundo projeções realizadas, mais de 350 municípios perdem uma parcela 
significativa de sua receita, chegando a ultrapassar 50% do total arrecadado de ICMS. 
Cabe ressaltar que, em sua maioria, aqueles que perderiam com a aplicação da nova 
regra são os considerados "pequenos municípios". Esse fato, a nosso ver, contraria 
frontalmente o espírito dessa lei, que visa, justamente, a diminuir as desigualdades 
sociais. Em virtude dessas considerações, entendemos que essa idéia não deve ser 
acatada. 

O Deputado Ivair Nogueira, com o objetivo de fomentar os investimentos na área 
de esportes, apresentou a Emenda TI0 6. Dessa forma, passam a receber reC'ursos 
oriundos da cota-parte de ICMS os municípios que promovam atividades esportivas, 
tais como esporte solidário, esporte e cidadania, esporte na escola, jogos do interior de 
Minas, jogos escolares mineiros, copa mineira de futebol amador, jogos da 
solidariedade, atividades de lazer, entre outros. Em virtude da relevância da sugestão, 
incorporamos a emenda no substitutivo que apresentaremos ao final, porém com um 
percentual menor que o proposto. 

A Emenda no 7, do Deputado Márcio Kangussu, acrescenta o critério "municípios 
da área mineira da ADENE". Com essa emenda, cujo objetivo é o de se diminuírem 
as desigualdades regionais, passam a ser beneficiados os Municípios de Águas 
Formosas, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Bandeira, Berilo, Bertópolis, Cachoeira do 
Pajeú, Campanário, Capelinha. Caraí, Carbonita, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, 
Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta. Couto Magalhães de Minas, Datas, 
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Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, 
Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos V ales, Itaipé, Itambacuri, Itamarandiba, 
Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Ladainha, Malacacheta, 
Mata Verde, Maxacalis, Medina, Minas Novas, Montezuma, Nanuque, Novo 
Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, 
Pavão, Pedra Azul, Pescador, Poté, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da 
Divisa, Santa Fé, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio 
Jacinto, São Romão, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serra 
dos Aimorés, Serro, Setubinha, Teófilo Otôni, Turmalina, Umburatiba, Virgem da 
Lapa. Ressalte-se que esse rol de municípios é determinado pelo art. 2• da Medida 
Provisória n° 2.156-5, de 24/8/2001, que estabelece a área de abrangência da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste - ADEI\I"E -, criada em decorrência da extinção da 
SUDENE. Essa emenda, a nosso ver, pode contribuir para elevar a receita dos 
municípios de uma região muito carente e, em conseqüência, diminuir a diferença 
socioeconômica existente entre essa região e o restante do Estado. 

Por fim, a Emenda n• 8, do Deputado Hely Tarqüínio, propõe a inclusão de um 
dispositivo que visa a prorrogar a vigência da Lei n• 13.803, de 2000, até 31112/2003. 
Compete-nos esclarecer que a emenda é inócua, pois a mencionada lei tem vigência 
por prazo indeterminado, não sendo necessário, portanto, incluir o dispositivo 
proposto. 

O Substitutivo n• 2 é dos Deputados Dinis Pinheiro e Ermano Batista e, bem 
sabemos, foi objeto de grande estudo, junto com os membros da Comissão Especial 
da Lei Robin Hood, que funcionou neste ano. Entretanto, vemos a necessidade de 
apontar um problema grave, que diz respeito ao grande impacto que as medidas 
propostas geram na economia de inúmeros municípios, determinando redução na 
receita, o que não é oportuno, pois os municípios têm envidado esforços para adequar 
suas finanças às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, como salientamos, 
a proposta apresenta boas sugestões, que, inclusive, já haviam sido incorporadas ao 
Substitutivo no 1, desta Comissão. 

Conclusão 
Em razão dos argumentos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.756/2001 na forma do Substitutivo n• 3, que apresentamos, e pela rejeição dos 
Substitutivos n°s 1 e 2, bem como das Emendas n°s 1 a 6 e 8. Ressaltamos que a 
Emenda TI0 7 foi incorporada, na íntegra, ao Substitutivo no 3, ora apresentado, e as 
Emendas n•s 2, 3, 4 e 6, em parte. 

SUBSTITUTIVO N" 3 AO PROJETO DE LEI N' 1.756/2001 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do 

ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Distribuição da Parcela da Receita do ICMS pertencente aos Municípios 
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Seção I 

Dos Critérios 
Art. 1 o - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída 
nos percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I- Valor Adicionado Fiscal- VAF -:o valor apurado com base nos critérios para o 
cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição da República; 

II - área geográfica: a relação percentual entre a área geográfica do município e a 
área total do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 

III - população: a relação percentual entre a população residente no município e a 
população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

IV- população dos cinqüenta municípios mais populosos: a relação percentual entre 
a população residente em cada um dos cinqüenta municípios mais populosos do 
Estado e a população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

V- educação; 
VI - produção de alimentos; 
VII - patrimônio cultural; 
VIII- meio ambiente; 
IX- saúde; 
X - receita própria: a relação percentual entre a receita própria do município, 

oriunda de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e 
estaduais recebidas pelo município. baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota-mínima: a parcela a ser distribuída em igual valor para todos os 
municípios; 

XII - municípios mineradores: a porcentagem média do Imposto Único sobre 
Minerais - IUM - recebido pelos municípios mineradores em 1988, com base em 
índice elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efeliva 
participação de cada um na arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII - municípios-sede de estabelecimentos penitenciários; 
XIV - esportes; 
XV - municípios da área mineira da ADEJ\I'"E: a relação percentual entre a 

população residente em cada um dos municípios integrantes da área mineira da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE - e a população total destes, 
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

XVI - compensação financeira por emancipação de distrito: a compensação 
financeira aos municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à 
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emancipação de distritos deles desmembrados, observados os seguintes critérios: 

a) os percentuais de compensação financeira são aqueles previstos no Anexo I desta 
lei; 

b) o critério previsto neste inciso extingue-se no exercício de 2005, e os resíduos 
apurados em razão de perda anual pela extinção do critério serão incorporados ao 
índice de que trata o inciso XVII deste artigo, observado o disposto no Anexo I desta 
lei; 

XVII - redistribuição com base na receita de ICMS "per capita": a relação 
percentual entre a população residente em cada um dos municípios com menor índice 
de ICMS "per capita" do Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação 
João Pinheiro, observados os seguintes conceitos: 

a) considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante da divisão do 
índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a XVI de cada município pela 
respectiva população, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

b) consideram-se municípios com menor índice de ICMS "per capita": 
1 -os municípios cujo percentual calculado na fonna da alínea anterior seja inferior 

à média do Estado acrescida de 5% (cinco por cento); 
2 - os municípios com população inferior a 14.000 (quatorze mil) habitantes cujo 

percentual calculado na forma da alínea anterior seja inferior a duas vezes a média do 
Estado. 

Seção I! 
Da Distribuição 

Subseção I 
Do Critério "Educação" 

Art. 2° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
"educação" de que trata o inciso V do art. I o serão distribuídos aos municípios de 
acordo com a relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da pré-escola 
inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo município, publicada pela 
Secretaria de Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos 
dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 11 desta 
lei. 

Parágrafo único - Para efeito do cálculo previsto neste artigo, ficam excluídos os 
municípios nos quais o número de alunos atendidos pela rede municipal não 
corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima de 
atendimento. 

Subseção I! 
Do Critério "Produção de Alimentos" 

Art. 3° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
"produção de alimentos" de que trata o inciso VI do art. I o serão assim dist.ribuídos 
aos municípios: 
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I- parcela de 40% (quarenta por cento) do total será distribuída de acordo com a 

relação percentual entre a área cultivada do município e a área cultivada do Estado, 
referentes à média dos dois últimos anos; 

11- parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com 
a relação percentual entre o número de agricultores familiares do município e o 
número de agricultores familiares do Estado; 

III -parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre os municípios 
onde exista programa de extensão rural destinado aos agricultores familiares, de 
acordo com a relação percentual entre o número de agricultores familiares atendidos e 
o número total de agricultores familiares existentes no município e no Estado: 

IV - parcela de 3% (três por cento) do total será distribuída aos municípios onde 
exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS -
constituído e Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - P:MDRS - em 
execução; 

V - parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída aos municípios que 
tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário; 

VI- parcela de 15% (quinze por cento) será distribuída entre os municípios em que 
existam programas de apoio à agricultura familiar e de segurança alimentar, definidos 
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMA TER-; 

§ 1 o - Para os efeitos deste artigo, considera-se agricultor familiar aquele que 
satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a contratação eventual de 
terceiros; 

11- ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente de 
exploração agropecuária; 

III - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere este artigo serão apurados 

em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem de 
janeiro a junho do exercício subseqüente. 

§ 3•- A EMA TER fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada 
ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações pertinentes os incisos 
enumerados neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente. 

Subseção I1I 
Do Critério "Patrimônio Cultural" 

Art. 4°- Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao cnteno 
patrimônio cultural a que se refere o inciso VII do art. 1 o serão assim distribuídos aos 
municípios: 

I- parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com base na relação 
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percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos 
índices de todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico- IEPHA -,da Secretaria de Estado da Cultura, que fará publicar, 
até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil 
imediatamente anterior, observado o disposto no Anexo III desta lei; 

I!- parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com base na relação 
percentual entre o Índice de Investimento em Patrimônio Cultural do município e o 
somatório dos índices de lodos os municípios, baseada em dados relativos ao segundo 
ano civil imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - Nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da 
publicação desta lei, o percentual a que se refere o inciso II será distribuído na forma 
prevista no inciso I. 

Subseção IV 
Do Critério "Meio Ambiente'' 

Art. 5° - Os valere~ decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
meio ambiente. de que trata o inciso VIII do art. 1 o serão assim distribuídos aos 
municípios: 

I -parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída aos 
municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no 
mínimo, a 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, 
respectivamente, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não 
excederá o seu investimento, estimado com base na população atendida e no custo 
médio "per capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e 
estação de tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política 
Ambiental- COPAM -; 

11- parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total será distribuída com base no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, 
considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem 
como as unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

III- parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída com base na relação 
percentual entre o Índice de Investimento em Meio Ambiente do município e o 
somatório dos índices de todos os municípios, baseada em dados relativos ao segundo 
ano civil imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - Os dados constitutivos dos índices a que se referem os incisos I e II deste c.· 

artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, 
para vigorarem de janeiro a junho do exercício subseqüente. 

§ zo - Os dados constitutivos dos índices a que se refere a o inciso Ill deste artigo 
serão apurados até 30 de junho de cada ano, relativos ao exercício imediatamente 
anterior ao da apuração, para vigorarem no exercício subseqüente. 
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§ 3•- A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

fará publicar, até os dias 15 de junbo e 15 de dezembro de cada ano, os dados 
apurados relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habilitados segundo os incisos I, I! e III deste artigo, para fins de distribuição dos 
recursos no semestre subseqüente. 

§ 4°- Nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da publicação desta lei, 
o percentual a que se refere o inciso III será distribuído na forma prevista no inciso II. 

Subseção V 
Do Critério "Saúde" 

Art. 6° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
saúde de que trata o inciso IX do art. 1 o serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de, no máxima·, 50% (cinqüenta por cento) do percentual previsto no 
Anexo I será distribuída aos municípios que desenvolverem e mantiverem em 
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à saúde das 
farm1ias, mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, que serão 
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente atendida; 

II - o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição conforme disposto 
no inciso anterior, será distribuído de acordo com a relação entre os gasws de saúde 
"per capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per capita" de todos os 
municípios do Estado, calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ I • - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo os incisos I e li deste 
artigo. para fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

§ 2°- Os dados constitutivos dos índices a que se referem este artigo serão apurados 
em maio. para vigorarem de julho a dezembro. e em novembro, para vigorarem de 
janeiro a junho do exercício subseqüente. 

Subseção VI 
Do Critério "Municípios-Sedes de Estabelecimentos Penitenciários" 

Art. 7° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários de que trata o inciso XIII do art. 
I o serão distribuídos aos municípios de acordo com a relação percentual entre a média 
da população carcerária de cada município onde existem estabelecimentos 
penitenciários, a que se refere o art. 71 da Lei n• 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e a 
média da população destes no Estado, apurada em cada semestre civil, fornecida pela 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos regulamentará os 
procedimentos necessários para apuração dos dados constitutivos do índice a que se 
refere este artigo. 

§ 2° - Os dados constitutivos do índice a que se refere este artigo serão apurados em 
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§ 3°- A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos fará publicar, até os 
dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados-relativos ao 
semestre imediatamente anterior, com a relação dos municípios habilitados segundo 
os critérios previstos neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente. 

Subseção VII 
Do Critério "Espones" 

Art. go - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
"Esportes", de que trata o inciso XIV do art. 1°, serão distribuídos aos municípios de 
acordo com a relação percentual entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo 
município e o somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os 
municípios, fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes, observado o disposto no 
Anexo V desta lei . 

§ 1 o - Somente participam deste critério os municípios que instalarem e mantiverem 
em pleno funcionamento o Conselho Comunitário de Esportes, que, juntamente com a 
Prefeitura Municipal, deverá elaborar, desenvo.lver e fiscalizar os projetos destinados 
à promoção das atividades esportivas. 

§ 2° - A Secretaria de Estado de Espones regulamentará os procedimentos 
necessários para apuração dos dados constitutivos do índice a que se refere este 
artigo. 

§ 3°- Os dados constitutivos do índice a que se refere este artigo serão apurados em 
maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem d'e janeiro 
a junho do exercício subseqüente. 

§ 4°- A Secretaria de Estado de Espanes fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 
de -dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a Telação dos municípios habilitados segundo os critérios previstos neste 
artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

Capítulo 11 
Disposições Gerais 

An. 9° - A apuração do V AF compreenderá o montante global da apresentação do 
movimento econômico, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 63, de 
11 de janeiro de 1990. 

An. 10 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os dados 
constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a XVII do art. 
1 o. 

§ 1 o- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia do semestre civil, os 
índices de que tratam os incisos I a XVII do art. 1°, bem como a consolidação destes 
por município, para vigorarem no semestre subseqüente. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho de 
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cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I do art. 1°. 

§ 3• - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do julgamento das 
impugnações previstas no art. 11 no prazo de quinze dias contados do último dia para 
seu recebimento. 

§ 4• - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 31 de agosto de 
cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I do art. 1°, para fins de distribuição 
dos recursos no exercício subseqüente, após o julgamento das impugnações previstas 
no art. 11. 

Art. 11 - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os Prefeitos 
Municipais e as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar, 
no prazo de trinta dias contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos 
critérios para apuração anual do V AF e, no prazo de quinze dias, os demais. 

Art. 12 - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação 
de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS, quando o 
estabelecimento do contribuinte do imposto se estender pelos territórios de mais de 
um município, a apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
acordo celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

§ 1o - Na hipótese de não haver o acordo previsto no "caput" deste artigo, o 
contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual, deve informar os valores 
adicionados nas operações realizadas no território de cada município. 

§ 2°- Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo anterior ou diante 
da discordância dos valores declarados pelo contribuinte do imposto, cabe recurso, no 
prazo previsto no art. 11, à Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete apurar o 
valor adicionado. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
sua publicação. 

Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 13.803, 
de 27 de dezembro de 2000, e o art. 14 da Lei n• 12.425, de 27 de dezembro de 1996. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 • da Lei n•, de de de) 

*- A tabela do Anexo I foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 

PEi 
= 

Anexo TI 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere o inciso V do art. ] 0 da Lei n° 
ICMAi x 

100 

LICMAI 

considera 
ndo-se: 

,dedede) 



a) 
ICMAI 

= 

MRMI 

CMAI 
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Onde: 

a.l) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do município; 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, calculada pela 

relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos do município, 
compreendida a proveniente de transferências, e o custo por aluno estimado pela 
Secretaria de Estado da Educação; 

b) :E ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo III 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei D0 

PPC Somatório das notas do 
= município 

Somatório das notas de 
todos os municípios 

,dedede) 

* - O quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os constantes no 

"Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional - IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os constantes na 
"Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicilias a que se refere a tabela foi obtido a partir do somatório 
do número total de domicílios dos setores censitários integrantes dos perímetros de 
tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos respectivos dossiês de 
tombamento ou originários de estudos e resoluções da 13" Coordenação Regional do 
IPHAN. 

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais são os atestadOs 

pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a comprovação, pelo município: 
a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica e metodologia 

adequadas; 

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



b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, devidamente 
respaldada por lei; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens culturais. 
Anexo IV 

Índice de Conservação do Município - !C 
(a que se refere do inciso 11 do art. 4" da Lei n", de de de) 

I- Índice de Conservação do Município "!" 
!C= FCM onde 

!., 
FCE 

a) FCMi =Fator de Conservação do Município"!"; 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado. 
11 - FCE - Fator de Conservação do Estado 

FCE = L FCMI, onde: 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "!" 
FCMi = L FCM i,!; 
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b) FCM I,j =Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j" no Município 
"]". 

III 
FCMi,j = 

Área UCi.i x 
FCx FQ, 

Área Mi 

on 
de: 

a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no Município "i"; 
b) Área Mi =Área do Município "i"; 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de Conservação, 

conforme tabela; 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), relativo a 

qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização, entre outros parâmetros, conforme deliberação normativa 
do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam ponderadas as variáveis 
e seja disciplinada sua aplicação, por meio da deliberação normativa do CQPAM. 

Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo 

de Unidades de Conservação 
* - A quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.01. 

Notas: 
I - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA 11 não dispõe de 

zoneamento. 
2- APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I c 14 da Lei Federal n" 6.766, de 

19/12179, para proteção de mananciais ou dos patrimônios paisagístico c 

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



arqueológico. 

!E 
= 

Anexo V 
Índice de Esportes - !E 

( fi o inciso XIll do art. 1 • da Lei n• , de de de ) a que se re ere 
:l:(NxPx onde 
NM xNA), 

:l:MB 

IE = índice de esportes do município 
N =nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município 
P = peso da receita per capita 
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NM == número de modalidades esportivas de que o município participa em 
cada atividade esportiva 

NA== número de atletas participantes em cada atividade esportiva 
L MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados 

* - As tabelas foram publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 19.12.0 I. 
Notas: 
1 - Considera-se receita "per capita" do município o valor obtido pela divisão da 

receita própria de cada município, acrescida das transferências constitucionais, pelo 
número de habitantes; 

2 - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria de Esportes 
relação contendo a receita "per capita" de cada município e sua respectiva memória 
de cálculo, com base em dados de receita do segundo exercício anterior ao da 
apuração; 

3 - A Tabela Faixas de Receita "Per Capita" deverá ser atualizada anualmente, a 
partir do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento nominal das 
receitas de todos os municípios em relação ao ano anterior de apuração. 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Gil Pereira - Paulo Piau -

Dilzon Melo - Doutor Viana. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.821/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Administração Pública, a propos1çao sob análise 
requer à Presidência desta Casa seja solicitada ao Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar a relação de projetos aprovados de prevenção e combate a 
incêndios em edificações destinadas a uso coletivo, durante a vigência da Instrução no 
36/97 do CBMMG, contendo o endereço da obra, o número do protocolo e o nome da 
empresa que elaborou o projeto. 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

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



Pr ço: 
i)a a: 
t'i ' Nota Fi11oaJ Fundamentação 
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O requerimento sob comentário contém matéria cuja iniciativa está prevista no § 3° 
do art. 54 da Constituição mineira, que confere à Mesa da Assembléia o direito de 
pedir infonnação ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades 
estaduais. 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 em questão, a proposição tem por escopo fiscalizar os atos das autoridades 
que integram o Corpo de Bombeiros, em especial os projetos aprovados de prevenção 
e combate a incêndios em edificações destinadas a uso coletivo, durante a vigência da 
Instrução no 36/97 do CBMMG, tendo em vista as denúncias de irregularidades no 
Centro de Análises Técnicas-CAT-e a possível existência de tráfico de influência 
quando da análise de projetos dessa natureza. 

É ainda importante mencionar que o incêndio ocorrido na madrugada do dia 
24/11/2001 acirra ainda mais o debate sobre o assunto, pois revela que os projetos 
aprovados pelo Corpo de Bombeiros não previnem incêndios nas grandes casas 
noturnas de Belo Horizonte, e isso coloca em risco a vida de inúmeras pessoas. Diante 
de tais razões, somos levados a aprovar o requerimento ora apresentado, pois a 
fiscalização deste parlamento sobre esse órgão será indispensável para a apuração das 
possíveis irregularidades cometidas na aprovação dos referidos projetos, ·que 
consistem numa análise técnica, prévia, indispensável à concessão do alvará de 
funcionamento pela Prefeitura Municipal. Havendo negligência ou vício de qualquer 
natureza no curso do processo, esta CaSa tem o dever de apurar os fatos e reivindicar 
sanções para os responsáveis, contribuindo, de alguma fonna, para afastar o perigo de 
acidentes em prédios públicos onde ocorrem grandes aglomerações. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 2.82112001 na 

forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 




